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دراسة  –الحذف في سورة يس  
 بالغية

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 
الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى سيد المرسميف سيدنا محمد 

 وعمى آلو وصحبو أجمعيف، أما بعد...
فيذا بحث يتعمؽ بموضوٍع مف موضوعات المغة العربية، التي ىي أداة 

العظيـ، ولفيـ كالـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، وىذا  وآلة لفيـ كتاب اهلل
الموضوع ىو الحذؼ؛ إذ ىو مف المواضيع الميمة، والحذؼ مف المواضيع 
التي تحتاج إلى خبرة ودربٍة لمعرفة المحذوؼ، وال يمكف حذؼ شيٍء إال أف يدؿَّ 

ال كاف مف تكميؼ عمـ الغيب.  عميو دليؿ، ليفيمو المخاطب، وا 
لحذؼ ىي اإليجاز وتقميؿ الكالـ، فيحذفوف مف الكالـ قصًدا وفائدة ا

لمتخفيؼ، لكف يشترط في الحذؼ أف يكوف السامع عمى عمـٍ بو، أي: إف 
 الحذؼ ال يكوف إال لدليٍؿ.
قد حذفت العرب الجممة والمفرد والحرؼ والحركة وليس قاؿ ابف جني: ))

ال كاف فيو ضرب مف ،مف ذلؾ إال عف دليؿ عميو يءش تكميؼ عمـ الغيب  وا 
 .(ٔ)((في معرفتو

وقد اخترنا سورًة مف سور القرآف العظيـ، لندرس مواضع الحذؼ فييا، أال 
(، واشتمؿ الحذف في سورة يسوىي سورة )يس(، لذلؾ فالبحث موسوـ بػ )

البحث عمى مقدمة، وتمييٍد وثالثة مباحث،  فذكرنا في التمييد معنى الحذؼ، 
لغًة واصطالًحا وأنواع الحذؼ، وأنو ال بدَّ أف يكوف ىناؾ دليؿ عمى المحذوؼ، 
وذكرنا أغراض الحذؼ، أما المبحث األوؿ، فيو حذؼ جزء مف الكممة )حذؼ 

ف كاف  صاحب المثؿ السائر يرى أف أمثاؿ بعض الكممة(، أو االقتطاع، وىو وا 
ىذا الحذؼ قبيح، إال أف جميور عممائنا يروف وقوعو، أما المبحث الثاني، 

                                 
 .ٖٓٙ / ٕ :الخصائص (ٔ)
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فذكرنا ما حذفت فيو كممة، ويشمؿ حذؼ المسند إليو، وحذؼ المسند، 
والمفعوؿ، والمضاؼ، وغيره، أما المبحث الثالث فقد اختصَّ بحذؼ الجمؿ، 

حذؼ مقوؿ القوؿ، وحذؼ القوؿ، وغيرىا، ومنيا: حذؼ جممة جواب الشرط، و 
 ثـ ذكرنا ثبت المصادر.

وفي الختاـ ال يسعنا إال أف نسألو سبحانو وتعالى أف يجعؿ ىذا العمؿ 
خالًصا لوجيو الكريـ، ونسألو تعالى أف يفقينا في كتابو الكريـ، وفي لغتو، آميف 

 والحمد هلل رب العالميف.
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 التمهيد

عمى القياس لمفعؿ )َحَذؼ(، ومضارعو بكسر الحذؼ لغًة: مصدر جاٍر 
 .(ٔ)العيف مف باب )ضرب، يضِرب(

أما الحذؼ اصطالًحا فقد عرَّفو الرماني بأنو: ))إسقاط كممٍة لإلجزاء 
 .(ٕ)عنيا بداللة غيرىا مف الحاؿ، أو فحوى الكالـ((

 .(ٖ)وعرَّفو الزركشي بقولو: ))إسقاط جزء الكالـ، أو كمو بدليٍؿ((
ىو باٌب دقيُؽ المسمؾ لطيُؼ المأخذ الجرجاني عف الحذؼ: ))وقاؿ 

فِإنَّؾ ترى بو ترؾ الِذْكر أفصَح مف الذكر  ،عجيُب األمر شبيو بالسّْحر
َـّ ما  ،والصمت عف اإِلفادة أزيَد لإِلفادة وتجُدؾ أنطَؽ ما تكوُف ِإذا لـ تنِطؽْ  وأت

 .(ٗ)((ُتخَبر وتدَفُعيا حتى تنَظر إذا لـ تُِبف وىذه جممٌة قد تنكُرىا حتى اتكوف بيانً 
والحذؼ نوعاف، إما أف ال يقاـ مقاـ المحذوؼ شيٌء، اكتفاًء بالقرينة التي 
ما أف يقاـ مقاـ المحذوؼ شيء، قاؿ السعد:  دلت عمى ىذا المحذوؼ، وا 

، بؿ يكتفى بالقرينة ،مقاـ المحذوؼ ءين ال يقام شأ :والحذؼ عمى وجييف))
، ٗفاطر:  ژٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ  پپ ژ  :نحو، ن يقامأو  ،ابقةالس مثمةكما مر في األ

بؿ  ،ف تكذيب الرسؿ متقدـ عمى تكذيبوأل ؛ليس جزاء الشرط ژڦ ڦ ژ  :قولوف
 .(٘)(فال تحزف واصبر( :أي، قيـ مقاموأسبب لمضموف الجواب المحذوؼ  ىو

وفيو بقولو عنو: )) ىػ( أغراض الحذؼ وفوائده،ٜٔٔوذكر السيوطي )ت
ومنيا ، منيا مجرد االختصار واالحتراز عف العبث لظيوره ،أسبابوذكر ، فوائد

وأف االشتغاؿ بذكره  ،التنبيو عمى أف الزماف يتقاصر عف اإلتياف بالمحذوؼ
                                 

 .ٖٔٗٔ/ ٗحذؼ(، )الصحاح: مادة  (ٔ)
 .ٙٚالنكت في إعجاز القرآف:  (ٕ)
 .٘ٔٔ/  ٖالبرىاف في عمـو القرآف:  (ٖ)
، وينظر: خصائص التراكيب دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني: ٕٔٔ :دالئؿ اإلعجاز (ٗ)

ٔ٘ٗ - ٔ٘٘. 
 .ٕٕٓ/  ٖشرح مختصر المعاني عمى التمخيص:  (٘)



 

 

41 

 د. محمود سليمان & محمد خالد  . م. د.  أ
 

  

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

فائدة باب التحذير واإلغراء وقد اجتمعا في وىذه ىي  ،يفضي إلى تفويت الميـ
 (،ذروا) :فناقة اهلل تحذير بتقدير ،ٖٔالشمس:  ژڈ ڈ ڍژ  :قولو تعالى

 ،ومنيا التفخيـ واإلعظاـ لما فيو مف اإلبياـ (،الزموا) :إغراء بتقدير (،سقياىا)و
أو يقصد  ،لقوة الداللة عميو ؛إنما يحسف الحذؼ) :قاؿ حاـز في منياج البمغاء

فيحذؼ ويكتفي بداللة الحاؿ  ،بو تعديد أشياء فيكوف في تعدادىا طوؿ وسآمة
وليذا القصد  :قاؿ (،وتترؾ النفس تجوؿ في األشياء المكتفي بالحاؿ عف ذكرىا

ومنو قولو في  ،يؤثر في المواضع التي يراد بيا التعجب والتيويؿ عمى النفوس
إذ كاف وصؼ  ؛الجواب فحذؼ ،ٖٚالزمر:  ژې ٴۇ ۋۋ ۅژ :الجنةوصؼ أىؿ 

فجعؿ الحذؼ دليال عمى ضيؽ الكالـ  ،ما يجدونو ويمقونو عند ذلؾ ال يتناىى
وال تبمغ مع ذلؾ كنو  ،عف وصؼ ما يشاىدونو وتركت النفوس تقدر ما شاءتو

ا لرأيت أمرً  :أي ،ٕٚاألنعاـ:  ژيث يث يث يث يث يثژ :وكذا قولو، ما ىنالؾ
كما في  ،لكثرة دورانو في الكالـ ؛التخفيؼومنيا  ،تكاد تحيط بو العبارة ا الفظيعً 

 ،ٖ٘األنفاؿ:  ژڦ ڦژ ونوف ،ٜٕيوسؼ:  ژيث يثژ: نحو ،حذؼ حرؼ النداء
، ٗالفجر:  ژپ ٹ ٹژ  وياء ،ٖ٘الحج:  ژں ڻژ ومنو قراءة ،والجمع السالـ

عادة العرب أنيا إذا  :فقاؿ وسأؿ المؤرج السدوسي األخفش عف ىذه اآلية
نما يُ  ي،والميؿ لما كاف ال يسر  ،عدلت بالشيء عف معناه نقصت حروفو سرى وا 

 (،بغية)األصؿ  ،ٕٛمريـ:  ژڃچ چ ڃ ژ :كما قاؿ تعالى ،فيو نقص منو حرؼ
 يثژ  :كونو ال يصمح إال لو نحوومنيا ، حوؿ عف فاعؿ نقص منو حرؼ افممَّ 

ومنيا شيرتو حتى يكوف  ،ٚٓٔ ىود: ژ يث يث يثژ ،٣٧األنعام:  ژڈڈ  يث
الحاؿ التي لسانيا وىو نوع مف داللة : )قاؿ الزمخشري ،ذكره وعدمو سواء

 ؛ٔالنساء:  ژٹٹ  ٹ  ٹژ  :وحمؿ عميو قراءة حمزة ،( ٔ)(أنطؽ مف لساف المقاؿ
صيانتو  :ومنيا، الشيرة مقاـ الذكر فقامت ،ر بتكرر الجاريِ ألف ىذا مكاف شُ 

                                 
 .ٕ٘ٓ/ٗ: والنظائر ألشباها( ٔ)
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 ،ٕٗ - ٖٕالشعراء:  ژچ چ چ چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ژ  :كقولو تعالىا عف ذكره تشريفً 
(، ىو رب) :أي ،اآليات حذؼ فييا المبتدأ في ثالثة مواضع قبؿ ذكر الرب

قدامو عمى  (؛اهلل رب المشرؽ(، )اهلل ربكـ) ألف موسى استعظـ حاؿ فرعوف وا 
: بقولو تعالىمو في عروس األفراح ومثَّ  ،اا وتفخيمً فأضمر اسـ اهلل تعظيمً السؤاؿ 

 ،ا لوصيانة المساف عنو تحقيرً  :ومنيا ،ذاتؾ :أي ،ٖٗٔاألعراؼ:  ژې ې ۉ ۉژ 
: نحو ،قصد العموـ :ومنيا ،ىـ أو المنافقوف :أي، ٛٔالبقرة:  ژٿ  ٿژ: نحو

 ژيث يث  يث يث  يثژ ،عمى العبادة وعمى أمورنا كميا :أي ،٘الفاتحة:  ژٿ ٿژ

 ژڃ ڃ چ چ   چژ :نحو ،رعاية الفاصمة :ومنيا، أي كؿ واحد ،ٕ٘يونس: 

كما في فعؿ  ،قصد البياف بعد اإلبياـ :ومنيا(، قالؾوما ) :أي ،ٖالضحى: 
فإنو إذا سمع  ،ولو شاء ىدايتكـ :أي ،ٜالنحؿ:  ژچ چ چ ژ: نحو ،المشيئة
فمما ذكر  ،يـ عميو ال يدري ما ىوبتعمقت نفسو بـ شاء ان (ولو شاء)السامع 

ألف مفعوؿ المشيئة  ؛وأكثر ما يقع ذلؾ بعد أداة شرط ،الجواب استباف بعد ذلؾ
 يث يثژ : نحووقد يكوف مع غيرىا استدالال بغير الجواب ، مذكور في جوابيا

وقد ذكر أىؿ البياف أف مفعوؿ  ،ٕ٘٘البقرة:  ژ يثيث   يث   يث يث يث يث
  يث يث يث يثژ  :نحو ،اأو عظيمً  ،االمشيئة واإلرادة ال يذكر إال إذا كاف غريبً 

نما اطَّ  ،ٚٔاألنبياء:  ژڍڍڇڈڈژ، ٕٛالتكوير:  ژيث حذؼ مفعوؿ  رد أو كثروا 
ألنو يمـز مف وجود المشيئة وجود المشاء فالمشيئة  ؛المشيئة دوف سائر األفعاؿ

ولذلؾ كانت  ،المستمزمة لمضموف الجواب ال يمكف أف تكوف إال مشيئة الجواب
األقصى  ذكره الزممكاني والتنوخي في ،راد حذؼ مفعوليااإلرادة مثميا في اطّْ 

ذا حذؼ  :قالوا ،القريب وأورد في  ،افيو المذكور في جوابيا أبدً  (،لو)بعد وا 
لو شاء ربنا إرساؿ  :فإف المعنى، ٗٔفصمت:  ژڇ ڇ ڇ ڎ ڎژ  :عروس األفراح
 .(ٔ)((يف عمى ذلؾألف المعنى مع ؛مالئكة الرسؿ ألنزؿ

                                 
 .٘٘ٔ-ٖ٘ٔ/  ٕاإلتقاف في عمـو القرآف:  (ٔ)



 

 

41 

 د. محمود سليمان & محمد خالد  . م. د.  أ
 

  

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

الحذؼ  :وقاؿ القرافيوقسموا الحذؼ إلى أنواٍع أربعة، قاؿ السيوطي: ))
 :أربعة أقساـ

 ژڱ ڱژ: نحو ،قسـ يتوقؼ عميو صحة المفظ ومعناه مف حيث اإلسناد
 ،وقسـ يصح بدونو، إذ ال يصح إسناد السؤاؿ إلييا ؛أىميا :أي، ٕٛيوسؼ: 

، ٗٛٔالبقرة:  ژچ ڇ ڇڇڃ ڃڃ چ چ چ چ ڃ ژ : كقولو ،الكف يتوقؼ عميو شرعً 
 ژٿ ٹ      ٹ ٹٹ ڤ ژ: ا نحووقسـ يتوقؼ عميو عادة ال شرعً ، أي فأفطر فعدة

 ،وال ىو عادة ،وقسـ يدؿ عميو دليؿ غير شرعي، فضربو :أي، ٖٙالشعراء: 
دؿ الدليؿ عمى أنو إنما قبض مف أثر حافر ، ٜٙطو:  ژڭ ڭ ې ې ۉ ژ: نحو

 .(ٔ)((ىذه األقساـ مجاز إال األوؿوليس في ، فرس الرسوؿ
و))ُيعدُّ الحذؼ طريًقا ىامِّا مف طرؽ التعبير التي تعتمد عمى اإليجاز في 

 .(ٕ)أكثر تراكيبيا، اىتـ بو العمماء عمى اختالؼ وجياتيـ في دراسة العربية((
 ،قد حذفت العرب الجممة والمفرد والحرؼ والحركةوقاؿ ابف جني: ))

ال كاف فيو ضرب مف تكميؼ عمـ  ،عميو مف ذلؾ إال عف دليؿٍ  يءوليس ش وا 
 .(ٖ)((الغيب في معرفتو

الحذؼ ، و ألنو يشجع عمى الكالـ ؛ابف جني شجاعة العربية اهوسم
 .(ٗ)، فاألصؿ في الكالـ الذكرخالؼ األصؿ

فما مف اسـٍ أو فعٍؿ تجُده قد ُحِذؼ الجرجاني: )) قاؿ الشيخ عبد القاىرو 
إالَّ وأنت تجُد  ،َيْنبغي أف ُيحَذَؼ فييا وُحِذؼ في الحاؿ ،بو موضُعوثـ ُأصيَب 

                                 
 .ٓٔٔ / ٕ :المصدر نفسو (ٔ)
 .ٕٙعمـ المعاني في التفسير الكبير:  (ٕ)
 .ٖٓٙ / ٕ :الخصائص (ٖ)
 .ٕٚ٘ينظر: الجممة العربية والمعنى:  (ٗ)
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وآنس ِمَف النطؽ  ،وترى إضماَره في النفس أولى، حذَفو ىناؾ أحسَف مف ذكرهِ 
 .(ٔ)((بو

والدليؿ الذي يدؿُّ عمى المحذوؼ، ))إما أف يكوف حاليِّا، أو يكوف مقاليِّا، 
ڱ ں ں ڻ ڻٹ ژالسياؽ، نحو قولو تعالى:  معنوية، تفيـ مففاألوؿ داللتو حالية 

، أي: كؿ سفينٍة صالحٍة، أو صحيحٍة، والثاني: داللتو مقالية ٜٚالكيؼ:  ژٹ
، ٜٕالذاريات:  ژيث يث يث يث يثژلفظية تفيـ مف التركيب، نحو قولو تعالى: 

 .(ٕ)أي: أنا((

واألصؿ في المحذوفات جميعيا عمى اختالؼ وقاؿ ابف األثير: ))
فإف لـ يكف ىناؾ دليؿ  ،عمى المحذوؼ يكوف في الكالـ ما يدؿُّ ضروبيا أف 

 .(ٖ)((وال سببٍ  فإنو لغو مف الحديث ال يجوز بوجوٍ  ،عمى المحذوؼ
 كر ىو األصؿ في كالـ العرب، ال يحذؼ منو شيء إال بقرينة تدؿُّ الذّْ و 

 .(ٗ)عميو، فإف لـ يكف ىناؾ دليٌؿ عمى المحذوؼ فإنو لغو مف الحديث
في الكالـ، واالكتفاء بيسير  لإليجازوألىمية الحذؼ في المغة ماؿ العرب 

بمرادىا، فحذفوا الجممة والمفردة والحرؼ  االقوؿ إذا كاف المخاطب عالمً 
عند  االقتضابحسف ؟، قاؿ: ))البالغة ما : لمرومي حتى قيؿ ،والحركة
 . (٘)((البداىة

فال تذكر كممة إاّل ))والقرآف الكريـ أكثر مف راعى قضية الذكر والحذؼ 
في  انسب وأكثر ترابطً أإذا اقتضاىا السياؽ، وال تحذؼ كممة إال حذفيا أبمُغ و 

                                 
 .ٕٚٔ – ٕٙٔ :دالئؿ اإلعجاز (ٔ)
 .ٜٕٔخصائص بناء الجممة القرآنية وداللتيا البالغية في تفسير التحرير والتنوير:  (ٕ)
 .ٕٕٓ/  ٕالمثؿ السائر:  (ٖ)
 .ٜٕٚ/ٕ: صدر السابؽينظر: الم (ٗ)

 .ٜٔ / ٔ :البياف والتبييف (٘)
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حسبما تقتضيو األفكار، وتنحدر  اطبيعيً  ااألسموب، بحيث تتداعى األلفاظ تداعيً 
 .(ٔ)((ئت ليابسيولة ويسر حتى تتماسؾ في مواضعيا التي ُىي

 والحذؼ قد يكوف في جزء الكممة، أو الكممة، أو جزء الجممة، أو الجممة.
 المبحث األول

 حذف بعض الكلمة

أي: بأف يحذؼ حرًفا، أو حرفيف مف الكممة، وىذا ما ُيسمّْيو عمماء 
وىو  :االقتطاعىػ(، بقولو: ))ٕٜٚالبالغة باالقتطاع، وقد عرَّفو الزركشي )ت

سقاط الباقي ،الكممةذكر حرؼ مف   :أي، درس المنا بمتالع فأباف: كقولو ،وا 
 .(ٕ)((المنازؿ

، فقاؿ: وأنكر صاحب المثؿ السائر ورود ىذا النوع في القرآف العظيـ
ا ال يجوز القياس عميو كقوؿ واعمـ أف العرب قد حذفت مف أصؿ األلفاظ شيئً ))

 :بعضيـ
 َكأأَننإ ْْرأأِريَقُظم َيْرأأٌي َشَمأأ  َشأأَرفٍ 

 

َإٌم ِرَسأأأأأأأأَرا اْلِك إأأأأأأأأاِن َمْم ُأأأأأأأأومُ    ُمَفأأأأأأأأ
 

 :وكذلؾ قوؿ اآلخر ،فقولو بسبا الكتاف يريد بسبائب الكتاف
َر َحأأأأاِبٍر ِلُدُلوِرَظأأأأا ََ  ُيأأأأْذِريَن َدْلأأأأ

 

 َفَكَنلإَمأأأأأأا  ُأأأأأأْذِكي َسأأأأأأَلاِرُكَظا اْلُحرأأأأأأا 

 

ف كانت العرب قد استعممتو ،وأمثالو مما يقبح وال يحسف افيذ فإنو ال  ،وا 
 .(ٗ)وليس كما قاؿ .(ٖ)((يجوز لنا أف نستعممو

يمف التي تستعمؿ أإنيا  :في القسـ (مف اهلل) :وقاؿ الزمخشري في قولو
 .(٘)في القسـ حذفت نونيا

                                 
 .ٛٛٔعجاز: فكرة النظـ بيف وجوه اإل (ٔ)

 .ٚٔٔ / ٖ :البرىاف في عمـو القرآف (ٕ)
 .٘ىامش:  ٖٕٔ، وخصائص بناء الجممة القرآنية: ٜٕ٘/  ٕينظر: المثؿ السائر:  (ٖ)
 .ٕٙٔ/  ٕ، وينظر: اإلتقاف في عمـو القرآف: ٚٔٔ/  ٖالبرىاف:  (ٗ)
، وينظر: حاشية زادة عمى تفسير ٖ/  ٗ: الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿينظر:  (٘)

 .ٕٗ/  ٗالبيضاوي: 
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 عمى اسـٍ  كؿ حرؼ منيا يدؿُّ  ألفَّ  ؛وقد جعؿ منو بعضيـ فواتح السور
 ،أنا اهلل أعمـ وأرى :معناه (الـ)مف أسماء اهلل تعالى كما روى ابف عباس 

المائدة:  ژڤ ٹ ژ: وقيؿ في قولو، الباقيوكذا  ،أنا هلل أعمـ وأفصؿ (المص)و
 :حذؼ الباقي كقولو ثـ ،إف الباء ىنا أوؿ كممة بعض، ٙ

 ،كفى بالسيؼ شا :وفي الحديث ،وقفت أي: قمت ليا قفي لنا قالت قاؼ
 .(ٔ)اأي شاىدً 

ف أشار إلى ولـ يعد الطاىر ابف عاشور فواتح السور  مف االقتطاع، وا 
حذؼ االقتطاع عند تفسيره ليذه الحروؼ، بأف ىذا الحذؼ أسموب عربي، 
وطريقة عربية، وأكثر مف أمثمتو وتوسع في شواىده، حتى فطف لذلؾ، وقاؿ: 

ولست أريد  ،في مواقع ىذا االستعماؿ الغريب ةً وقد أكثرت مف شواىده توسع))
ألنو ال يحسف تخريج القرآف  ؛ر عمى ذلؾبذلؾ تصحيح حمؿ حروؼ فواتح السو 

 .(ٕ)((عميو
أنيا رموز كؿ حرؼ رمز إلى كممة فنحو :  :لقوؿ السابعوقاؿ أيًضا: ))ا

رواه  ،)ألـ( أنا اهلل أعمـ، و)ألمر( أنا اهلل أرى، و)ألمص( أنا اهلل أعمـ وأفصؿ
ألنو أخذ مرة بمقابمة  ؛أبو الضحى عف ابف عباس، ويوىنو أنو ال ضابط لو

ونظروه  ،الحرؼ بحرِؼ أوؿ الكممة، ومرة بمقابمتو بحرؼ وسط الكممة أو آخرىا
بأف العرب قد تتكمـ بالحروؼ المقطعة بداًل مف كممات تتألؼ مف تمؾ الحروؼ 

 .(ٖ)ا((ونثرً  انظمً 

                                 
 .ٛٔٔ / ٖ :البرىاف في عمـو القرآف (ٔ)
 .ٕٕٙ، وينظر: خصائص بناء الجممة القرآنية: ٕٓٔ/  ٔالتحرير والتنوير: تفسير  (ٕ)
 .ٜٕٓ/  ٔالتحرير والتنوير: تفسير  (ٖ)
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 ،عمى لغة مف ينتظر (يا ماؿِ ) :ومنو قراءة بعضيـ ،(ٔ)ومف ىذا الترخيـ
وأجاب  ،ما أشغؿ أىؿ النار عف الترخيـ :قاؿ ،يا بعض السمؼولما سمع

 .بعضيـ بأنيـ لشدة ما ىـ فيو عجزوا عف إتماـ الكممة
وقد ورد في سورة يس حذؼ بعض الكممة، أو ما يسميو عمماء البالغة 

 يث يثڈ    ڈ یی  يث    يث  يث يث يث   يث  يث يثژتعالى: ، ففي قولو عاالقتطا

، قرأ جميور القراء بإضافة سابٍؽ إلى النيار، وقرأ عبادة ٓٗيس:  ژيث يث
بنصب النيار، مف دوف تنويف سابٍؽ، عمى االقتطاع، أي: حذؼ التنويف؛ لدفع 
التقاء الساكنيف، )والساكناف ىما التنويف والـ النيار المدغمة في النوف، بعد 

، واهلل (ٕ)إسقاط ىمزة الوصؿ في النيار(، والحذؼ لمتخفيؼ كما ىو معروؼ
 أعمـ.

وقرأ  ،وقرأ الجميور سابؽ النيار باإلضافةىػ(: ))ٙ٘ٗقاؿ ابف عطية )
 :وقاؿ ،ذكره الزىراوي ،عبادة سابؽ النيار دوف تنويف في القاؼ وبنصب النيار

 .(ٖ)ا((حذؼ التنويف تخفيفً 
 (النيار)بغير تنويف  (سابؽ) :عمار بف عقيؿ ؿوقاوقاؿ اآللوسي: ))

 (النيار سابؽٌ )أردت  :قاؿ ؟ ما ىذا :فقمت ،سمعتو يقرأ :قاؿ المبرد ب،بالنص
 .(ٗ)((اللتقاء الساكنيف ؛وفي البحر حذؼ التنويف ،ألنو أخؼُّ  ؛فحذفت ،بالتنويف

ۉ ې ې ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ ى ژوورد حذؼ بعض الكممة أيًضا في قولو تعالى: 

و)ُيِرْدِف( فعؿ الشرط فػ )إف( شرطية جازمة، ، ٖٕيس:  ژيثى ې ې ې ې   
مجزوـ وعالمة جزمو سكوف الداؿ، وحذفت الياء التي ىي )عيف( الفعؿ؛ لدفع 
، والياء التي قبميا، فصارت  التقاء الساكنيف، أي: الداؿ الساكنة ألجؿ الجاـز

                                 
 .ٕٕٙ: القرآنية ، وخصائص بناء الجممةٜٙٗ/  ٖينظر: الكشاؼ:  (ٔ)
 .ٖٖ/٘ٔ :تفسير القرطبي، وينظر: ٗ٘ٗ/ٗ :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ٕ)
 .ٗ٘ٗ/ٗ :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ٖ)
 .ٜٖ٘/  ٕ، وينظر: سر صناعة اإلعراب: ٖٕ/  ٖٕروح المعاني:  (ٗ)
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)ُيِرْد( بعد الحذؼ، واتصؿ بيا ضمير المتكمـ )الياء(، وجئنا بنوف الوقاية ليسمـ 
الكسر الذي سيحدث ألجؿ ياء المتكمـ؛ إذ حرؼ الياء  الفعؿ المضارع مف

يقتضي كسر الحرؼ الذي قبمو، ثـ حذؼ ياء المتكمـ تخفيًفا، وبقيت الكسرة دالًة 
 ، واهلل أعمـ.(ٔ)عمييا

فحذؼ ياء المتكمـ ىو اقتطاع؛ ألنو حذؼ بعض أحرؼ الكممة، وىذا 
، والمحذوؼ يدؿُّ عميو الحذؼ كما يذكر عمماؤنا رحمنا اهلل تعالى بيـ، لمتخفيؼ

 الكسرة الموجودة عمى نوف الوقاية.
ومما يدؿُّ عمى ياء المتكمـ، قراءة بعضيـ بالياء المفتوحة، قاؿ ابف 

بياء مفتوحة، ورويت  (ف يردنيَ )إوقرأ طمحة السماف وعيسى اليمداني عطية: ))
 .(ٕ)((عف نافع وعاصـ وأبي عمرو

المتكمـ مف قولو: )ُيِرْدِف(؛ ليدؿَّ ىػ(، أف حذؼ ياء ٘ٛٛوذكر البقاعي )ت
عمى خفة اإلرادة؛ ألف المفظ يتناسب مع المعنى، أما إثبات ياء المتكمـ، ففيو 

 داللة عمى شدة ىذه اإلرادة، واهلل أعمـ.
إرادة خفيفة بما أشار إليو حذؼ الياء، أو  ،ژۋ   ۋژقاؿ البقاعي: ))

تحريكيا، أو خفية بما نبو عميو  ظاىرة بما دؿَّ  شديدة بما أشار إليو إثباتيا،
 .(ٖ)((إسكانيا

؛ إذ األصؿ )وال ينقذوني(، ژيثې   ژ وكذلؾ حذؼ ياء المتكمـ مف قولو:
 لكنو حذؼ ياء المتكمـ لمتخفيؼ، كما ىو مشيور كالميـ في الحذؼ.

حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف  ژيثې  ژفالواو في 
اإلعراب، و)ال( حرؼ نفي ميمؿ مبني عمى السكوف، ال محؿ لو مف اإلعراب، 
؛ ألنو  ؛ ألنو معطوؼ عمى )تغف( وىو مجزـو و)ينقذوف( فعؿ مضارع مجزـو

                                 
 .ٗٗٗ/  ٜينظر: اإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ:  (ٔ)
 .ٔ٘ٗ/  ٗ: المحرر الوجيز (ٕ)
 .ٖٕ٘/  ٙ :نظـ الدرر (ٖ)
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جواب الشرط، والمعطوؼ عمى المجزـو مجزـو مثمو، وعالمة جزمو حذؼ 
ة، والنوف لموقاية ال محؿ لو مف اإلعراب، وياء النوف؛ ألنو مف األفعاؿ الخمس

المتكمـ المحذوؼ ضمير متصؿ مبني في محؿ نصٍب مفعوؿ بو، وحذفت الياء 
خطِّا، ولفًظا، لداللة الكسرة عميو، والواو ضمير متصؿ مبني عمى السكوف في 

 .(ٔ)محؿ رفٍع فاعؿ لػ )ينقذ(
ذوف( ىي لمداللة وذىب البقاعي إلى أف عمة حذؼ ياء المتكمـ في )ينق

عمى أف اإلنقاذ ضعيؼ؛ ألف الزيادة في المبنى تدؿُّ عمى الزيادة في المعنى، 
فممَّا حذؼ الياء دؿَّ عمى أف اإلنقاذ ضعيؼ؛ ليناسب ضعؼ اإلرادة في حذؼ 

 ، واهلل أعمـ.ژۋ   ۋژياء المتكمـ مف قولو: 
اققة مف مصيبتو إف دعا األمر إلى المش :أي ،ژيثې ژقاؿ البقاعي: ))

بما أشار إليو مف حذؼ  - اضعيفً  ااذً قنو بمجرد إرادتو يكوف مراده، إنإبما أراد ف
 .(ٕ)ا((خفيً  اعميو مف أثبتيا ظاىرً  بما دؿَّ  - االياء، وال شديدً 

فقد ذكر بعض المفسريف  ،ٕ – ٔيس:  ژڤ ڤ ڦ ڦ ژ  ومنو قولو تعالى:
و)السيف(، وىو  أف )يس( ىنا مؤلفة مف حرفيف )الياء( وىو حرؼ النداء،

وعف ابف عباس رضى اهلل عنيما: مقتطع مف كممة إنساف، قاؿ الزمخشري: ))
ف صح فوجيوئمعناه يا إنساف في لغة طي أف يكوف  :، واهلل أعمـ بصحتو، وا 

يا أنيسيف، فكثر النداء بو عمى ألسنتيـ حتى اقتصروا عمى شطره، كما  :أصمو
 .(ٖ)((قالوا في القسـ: ـ اهلل في أيمف اهلل

                                 
 .ٗٗٗ/  ٜاهلل المرتؿ: ينظر: اإلعراب المفصؿ لكتاب  (ٔ)
 .ٕٗ٘/  ٙ :نظـ الدرر (ٕ)
، وينظر: حاشية زادة عمى تفسير ٖ/  ٗ: الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ (ٖ)

 .ٕٗ/  ٗالبيضاوي: 
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حرؼ نداء، والسيف مقامة مقاـ  (يا)وقالت فرقة: وقاؿ ابف عطية: ))
 .(ٔ)((فأقيـ مقامو ،انتزع منو حرؼ ،اإلنساف

ومما يرد عمى قوليـ: إف )السيف( مقتطعة مف ُأنيسيف مصغر إنساف: أنو 
ال يجوز إطالؽ المفظ المصغر عمى األسماء المعظمة في الشرع الكريـ؛ ألنو 

اسمو صمى اهلل عميو وسمـ، ولذلؾ ردوا عمى ابف قتيبة في قولو: ال تحقير في 
إف المييمف تصغير مؤمف، واألصؿ مؤيمف، فُأبدلت اليمزة ىاًء؛ إذ قيؿ لو: إف 

 ىذا قريب مف الكفر، فميتؽ اهلل مف يذىب ىذا المذىب.
ومما يدفع ىذا اإليراد أف كوف التصغير داال عمى التحقير ليس عمى 

ظيار العطؼ، والسيما إف إطالقو، فقد ن وا عمى أنو قد يراد بو التعظيـ، وا  صُّ
كاف المخاطب بالتصغير ممف يحب المخاَطب بفتح الطاء، فعمى ىذا فالمتكمـ 
بصيغة التصغير ىو الحؽ سبحانو وتعالى، وىو ال يفعؿ إال ما ىو صواب، 

 .(ٕ)وحكمة
ب إليو ابف وأما ما ذىقاؿ أبو حياف عف اسـ اهلل تعالى )المييمف(: ))

، وأبدلت ىمزتو ىاء، فقد كتب إليو أبو العباس (مؤمف)قتيبة مف أنو تصغير 
، وكذلؾ (ٖ)((رصغَّ واعمـ أّف أسماء اهلل تعالى ال تُ  ،المبرد يحذره مف ىذا القوؿ

 اسـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ ال ُيصغَّر.
وقاؿ الشياب مصحًحا تصغير اسمو صمى اهلل عميو وسمـ مف الحؽ 

بحانو وتعالى، وليس مف البشر: ))وأمَّا أف التصغير ممنوع فيو فيو إنما س
يمتنع منا، وأما مف اهلل فمو أف يطمؽ عمى نفسو، وخمقو ما أراد، وُيحمؿ حينئٍذ 
عمى ما يميؽ كالتعظيـ، والتحبيب، ونحوه مف معاني التصغير، كما قاؿ ابف 

 الفارض رحمو اهلل:

                                 
 .٘ٗٗ/  ٗ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ٔ)
 .ٕٗ/  ٗ، وحاشية زادة عمى تفسير البيضاوي: ٕ٘ٗ/  ٜينظر: الدر المصوف:  (ٕ)
 .ٜٛٗ/  ٖ :تفسير البحر المحيط (ٖ)
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 مأأأا  مأأأت حريرأأأي مأأأن ال حقيأأأر

 

 . 1)رر يعذب اسأم الشأ ب رال يأ(ير   
 

 
  

                                 
 .ٗ/  ٛحاشية الشياب:  (ٔ)
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 المبحث الثاني
 حذف كلمة

ى مفرد المفظة الدالة عمى معنً والمراد بالكممة عند عمماء العربية: ))
 .(ٔ)((والفعؿ والحرؼ االسـ :وىي جنس تحتو ثالثة أنواع، بالوضع

وعميو فنحف سندرس حذؼ الحرؼ، والمقصود بالحرؼ في ىذا المبحث 
المعاني، أي: حروؼ الجر، أو العطؼ، أو القسـ، أو أحرؼ  ىو أحد حروؼ

النداء، وليس المقصود بالحرؼ حروؼ المباني، التي تتألؼ منيا الكممة 
 العربية؛ ألف حروؼ المعاني كممات، بخالؼ حروؼ المباني.

 حذف حرف اللَاء
 ژيثيث  يث  يث يثژ يجوز حذؼ حرؼ النداء، نحو قولو تعالى: 

، إال مع لفظ الجاللة )اهلل(، ٖٔسبأ:  ژيثيث يث يث   يثژ، وقولو: ٜٕيوسؼ: 
ومع اسـ الجنس، سواء كاف نكرًة مقصودًة، أـ غير مقصودة، واسـ اإلشارة، 
فإذا ناديت )اهلل( قمت: يا اهلل، وكذا اسـ الجنس، واسـ اإلشارة، نحو: )يا رجؿ(، 

ليؿ،  و)يا ىذا(، وليس لؾ أف تحذؼ حرؼ النداء، وشذَّ )أصبح ليُؿ(، أي: يا
و)افتِد مخنوُؽ(، أي: يا مخنوؽ، و)أطرؽ كرا(، أي: يا كرا، ويمـز ذكر الحرؼ 

 .(ٕ)في االستغاثة، والتعجب، والندبة، نحو: يا لخالد، ويا لميوؿ، ووامحمداه
 ،ٜٔٔآؿ عمراف:  ژڻ ڻژ حذؼ حرؼ النداء كثير قاؿ السيوطي: ))

وفي ، ٔٓٔيوسؼ:  ژ يث يث    يثژ ، ٗمريـ:  ژڤ ڤ ڤ   ٿ ٿ  ٿژ ،ژيث يثژ
ألف  ؛اا وتعظيمً تنزييً  في القرآف مف الربّْ  (يا)حذؼ  :العجائب لمكرماني كثر

 .(ٖ)((ا مف األمرفي النداء طرفً 
 :(ٗ)وليذا الحذؼ أغراض، منيا
                                 

 .ٖٕ / ٔفي النحو:  المفصؿ (ٔ)
 .ٕٙٚ/  ٗينظر: معاني النحو:  (ٕ)
 .ٓٚٔ / ٕ :اإلتقاف في عمـو القرآف (ٖ)
 .ٕٛٚ – ٕٙٚ/  ٗينظر: معاني النحو:  (ٗ)
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الحذؼ لمعجمة، واإلسراع بقصد الفراغ مف الكالـ بسرعٍة، نحو  .ٔ
 قولؾ: خالد احذر، وكقولؾ: أحمد أحمد انتبو.

وقد يكوف الحذؼ لإليجاز، وذلؾ؛ ألف المقاـ قد يكوف مقاـ  .ٕ
طالٍة، نحو قولو تعالى: إيجاٍز واختصاٍر ال مقاـ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ژتبسط وا 

، فحذؼ حرؼ النداء )يا(، مف المنادى )ابف أـ( في حيف ٓ٘ٔاألعراؼ:  ژڦ
، بذكر )يا(، والسبب ٜٗطو:  ژڱڱ  ڱ ڎ ڳ  ڳ ڳ ڳژقاؿ في سورة طو: 

أعمـ، أف السياؽ في سورة األعراؼ سياؽ إيجاٍز واختصاٍر، بخالؼ السياؽ  واهلل
 .(ٔ)في سورة طو

قد يكوف حذؼ حرؼ النداء لمداللة عمى قرب المنادى، سواء  .ٖ
كاف القرب حقيقيِّا ماديِّا، أـ معنوًيا، فكأفَّ المنادى لقربو ال يحتاج إلى واسطٍة 

تناديو، وىو قريب منؾ: خالد أتدري لمف لندائو، ولو كاف حرؼ نداء، كأف تقوؿ 
األحزاب:  ژڈ   ڍ ڍ ڇ   ڇ ڑ    ڑ ڇ ڇ  ڍژماذا حؿَّ بفالٍف؟، نحو قولو تعالى: 

؛ لقربيـ المعنوي، في حيف قاؿ في مناداة أىؿ الكتاب بذكر حرؼ النداء؛ ٖٖ
 ، واهلل أعمـ.(ٕ)لبعدىـ عف الحؽ

  يث  يث يثژقاؿ الزمخشري عف حذؼ حرؼ النداء في قولو تعالى: 

ى قريب مفاطف ألنو منادً  ؛حذؼ منو حرؼ النداء ژيثژ: ))ٜٕيوسؼ:  ژيثيث
 .(ٖ)((وفيو تقريب لو وتمطيؼ لمحمو ،لمحديث

، حذؼ حرؼ النداء مف ٜ٘يس:  ژڦ ڦ ڦڦژوفي قولو تعالى: 
؛ ألنيـ وحذفو ىنا لمعجمة، واإلسراع بقصد الفراغ مف الكالـ بسرعةٍ  المنادى،

معيـ، فيـ غير مرغوٍب بيـ، فكيؼ يطيؿ الحؽ معيـ ليسوا ممف ُيطاؿ الكالـ 
الكالـ مف خالؿ ذكر حرؼ النداء؟، لذلؾ حذؼ حرؼ النداء،  فالحؽ سبحانو 

                                 
 .ٕٚٚ – ٕٙٚ/  ٗ: المصدر السابؽينظر:  (ٔ)
 .ٜٕٚ – ٕٛٚ/  ٗ: السابؽالمصدر ينظر:  (ٕ)
 .ٖ٘ٗ / ٕ :الكشاؼ (ٖ)
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ال يطيؿ الكالـ معيـ؛ ألنيـ ليسوا ممف يحبيـ، ودائًما وأبًدا اإلنساف يطيؿ 
الكالـ مع يحب، ويستأنس بقربو، ويحاوؿ التممص مف الكالـ، أو عدـ الكالـ 

 مف ال يحبو، واهلل أعمـ. مع
وقد ذكروا مما ُأطيؿ الكالـ بو لالستئناس، إطالة سيدنا موسى عميو 
وعمى نبينا الصالة والسالـ الكالـ مع رب العزة، عندما سألو عمَّا بيمينو، فأطاؿ 

ڃ چ  چ ژ سيدنا موسى عميو السالـ الكالـ، الستئناسو برب العزة، قاؿ تعالى: 

قاؿ الشعراوي معمًقا ، ٛٔ – ٚٔطو:  ژڌ ڈ ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ  ڎ ڌ 
أّما موسى عميو السالـ عمى كالـ سيدنا موسى عميو السالـ، وسبب اإلطالة: ))

فيو يعرؼ أف اهلل تعالى ىو الذي يسأؿ، وال َيْخَفى عميو ما في يده، ولكنو كالـ 
ذا كاف ، وُيؤِنَسواإليناس؛ ألف الموقؼ صعب عميو، ويريد ربو أْف ُيطمئَنو  وا 

ىذه الفرصة وُيطيؿ أمَد االئتناس باهلل  اإليناس مف اهلل، فعمى العبد أْف يستغؿَّ 
، وال يقطع مجاؿ الكالـ ىكذا بكممة واحدة؛ لذلؾ رد موسى عميو  َعزَّ َوَجؿَّ

 .(ٔ)((ژڇ ڇ ڇ ڇ ڎژالسالـ: 
ف ومما ُيشير إليو حرؼ النداء، كما ىو معروؼ قرب المنادى سواء كا

قرًبا معنويِّا، أو ماديِّا، ولكف حذؼ حرؼ النداء ىنا ليس مف ىذا القبيؿ؛ ألنو ال 
ُيعقؿ أف يكوف عدوُّؾ قريًبا منؾ قرًبا معنويِّا، أو ماديِّا، فالمجرموف أعداء، فممَّا 
كاف المجرموف مف أعداء اهلل تعالى، وىو آخذىـ ال محالة وال يحوؿ بينو وبينيـ 

اء لمداللة عمى أنو متمكف مف أخذىـ مف دوف عائؽ، حائؿ حذؼ حرؼ الند
 واهلل أعمـ.

وحذؼ أداة النداء ال لقرب وأشار البقاعي إلى ىذه الغاية ىنا، بقولو: ))
عمى أنيـ في القبضة ال مانع مف غاية التصرؼ فييـ لكؿ  بؿ لمداللة ،الكرامة
 .(ٕ)((ألنو ال حائؿ دونيـ ؛ما يراد

                                 
 .ٕٜٛٗ/  ٘ٔ: تفسير الشعراوي (ٔ)
 .ٓ٘ٔ/  ٙٔ: نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور (ٕ)
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 حذف حرف الدر
إلى كتب النحاة فإننا نجد أكثرىـ لـ يتكمموا في ىذا الموضوع، لما نرجع 

وذلؾ يأتي مف قمة حذؼ حروؼ الجر في الكالـ، ومف ىؤالء ابف عصفور 
بقاء عممو إال في ٙٙٙ)ت ىػ(؛ إذ يقوؿ: ))وال يجوز إضمار حرؼ الخفض، وا 

 .(ٔ)ضرورٍة((
 غير أف ابف يعيش يرى خالؼ ىذا، ويعدُّ حذؼ حروؼ الجر طمًبا
نيا قد تحذؼ في المفظ اختصاًرا، واستخفاًفا إذا  لمخفة، واالختصار، فقاؿ: ))وا 
كاف في المفظ ما يدؿُّ عمييا، فتجري لقوة الداللة عمييا مجرى الثابت الممفوظ 

 .(ٕ)بو، وتكوف مرادًة في المحذوؼ فيو((
وقد جاءت حروؼ الجر محذوفًة عمى ضربيف: بيَّنيما ابف يعيش، بقولو: 

في ذلؾ عمى ضربيف: أحدىما: ما يحذؼ ثـ يوصؿ الفعؿ إلى االسـ،  ))وىي
، وأنت تريد في اليوـ، ونحو: اخترت  فينصبو كالظروؼ، إذا قمت: قمت اليـو
الرجاؿ زيًدا، واستغفرت اهلل ذنبي، ونظائره، والثاني: ما يحذؼ وال يوصؿ 

ـ، كما الفعؿ، فيكوف الحرؼ المحذوؼ كالمثبت في المفظ، فيجروف بو االس
يجروف بو وىو مثبت ممفوظ بو، وىو نظير حذؼ المضاؼ، وتبقية عممو، 

 نحو: ما كؿُّ سوداء تمرة، وال بيضاء شحمة، وكقولو:
 أكأأأأأأرإ امأأأأأأرٍر  حسأأأأأأرين امأأأأأأرًءا

 

 ولأأأأأأأأأأأاٍر  َو إأأأأأأأأأأأَ رالميأأأأأأأأأأأر لأأأأأأأأأأأارًا 

 

)) )  .(ٖ)عمى إرادة )كؿٍّ
واهلل ويبدو أف الغرض مف حذؼ حرؼ الجرّْ ىو االختصار، والتخفيؼ، 

 أعمـ.

                                 
 .ٕٜٔ، وينظر: عمؿ التعبير القرآني عند الرازي في التفسير الكبير: ٕٙٔالمقرب:  (ٔ)

 .ٕ٘/  ٛشرح المفصؿ البف يعيش:  (ٕ)

 .ٕٜٔ، وينظر: عمؿ التعبير القرآني عند الرازي: ٕ٘/  ٛيعيش: شرح المفصؿ البف  (ٖ)
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يس:  ژھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭژوقد ذكر الزمخشري في قولو تعالى: 
، أف ما في اآلية يجوز أف يكوف مف حذؼ حرؼ الجر )إلى(، أي: حذؼ ٙٙ

يصاؿ الفعؿ إلى االسـ فنصبو الفعؿ، أو عمى التضميف، فضمَّف  حرؼ الجر، وا 
يكوف عمى حذؼ ال يخمو مف أف  ژۓ   ڭژ)استبقوا( معنى ابتدروا، قاؿ: ))

يصاؿ الفعؿ ،الجار أو يضمف معنى ، فاستبقوا إلى الصراط :واألصؿ ،وا 
 .(ٔ)((ابتدروا

ووافؽ الفخر الرازي الزمخشري فيما ذىب إليو مف أف الصراط منصوب 
 .(ٕ)عمى نزع الخافض؛ إذ إنو نقؿ قوؿ الزمخشري مسمًّْما بو

عمى  (لطمسنا)عطؼ عمى  ژۓ ڭژ: وقولو تعالىوقاؿ اآللوسي: ))
إلى الطريؽ  االستباؽفأرادوا  :أي ،والصراط منصوب بنزع الخافض ،الفرض

 .(ٖ)((الواضح المألوؼ ليـ
وعمؿ اآللوسي نصب )الصراط( عمى نزع الخافض، ولـ ينصب عمى 

الصراط  ونصبالظرفية، كما يذىب إليو ابف يعيش في نصو السابؽ، بقولو: ))
ومثمو  ،ألنو كالطريؽ مكاف مختص ؛ولـ ينصب عمى الظرفية (،بنزع الخافض)

معنى  (استبقوا)مفعوال بو لتضميف  ووجوز كون ،ال ينتصب عمى الظرفية
 .(ٗ)((ابتدروه (استبقوا الصراط) :ونقؿ عف األساس في قسـ الحقيقة (،ابتدروا)

ونصَّ البقاعي عمى أف الفعؿ )استبؽ( مضمَّف معنى ابتدر؛ لقصد 
ألف االبتدار أقوى في داللتو عمى السرعة، والعجمة مف االستباؽ،  السرعة؛

؛ إذ ىو  واالبتدار يتعدى بنفسو، عمى عكس الفعؿ )استبؽ(؛ ألنو ىنا الـز
بمعنى تسابؽ، وىو مأخوذ مف )فاَعؿ( المتعدي إلى مفعوٍؿ واحٍد، جاء في 

                                 
 .ٕٚ/  ٗالكشاؼ:  (ٔ)

 .ٜٓ / ٕٙ :التفسير الكبيرينظر:  (ٕ)
 .ٗٗ /ٖٕ :روح المعاني (ٖ)
 .٘ٗ /ٖٕ :روح المعاني (ٗ)
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ف )فاَعؿ( تدريج األداني: ))وعمى ىذا، أي: المذكور مف كوف )تفاعؿ( الذي م
المتعدي إلى مفعوليف متعدًيا إلى مفعوٍؿ واحٍد القياس، يعني إف كاف )تفاعؿ( 
مأخوًذا مف )فاَعؿ( المتعدي إلى واحٍد، فيكوف غير متعدٍّ؛ ألف )تفاعؿ( دوف 

 .(ٔ)مرتبة )فاعؿ( بمرتبٍة((
ا كاف ولمَّ  ، أي: كمَّفوا أنفسيـ ذلؾ، وأوجدوه،ژۓژقاؿ البقاعي: ))

كما  (،ابتدروا)لو معنى  اى الفعؿ مضمنً بياف إسراعيـ في اليرب، عدَّ المقصود 
الطريؽ الواضح الذي  :أي (،الصراط)فقاؿ:  ،ٛٗٔالبقرة:  ژڦڦ ڦ ژ قاؿ تعالى:

 .(ٕ)((ألفوه واعتادوه، وليـ بو غاية المعرفة
فكوف )استبؽ( يحتمؿ في ىذه اآلية أف يكوف مضمًَّنا معنى )ابتدر( سببو 

؛ إذ لو ذكر حرؼ الجر انتفى التضميف المحتمؿ، وعمى ىذا حذؼ حرؼ  الجرّْ
ففائدة التضميف تقضي بإرادة المعنييف المحتمميف، وىذا ما أكَّده الدكتور فاضؿ 

 .(ٖ)السامرائي
وأجازوا أف يكوف الفعؿ )استبؽ( مضمًنا معنى التجاوز، وليس التبادر، 

يـ تجاوزوا الصراط المستقيـ، وىذا ىو الظاىر مف معنى اآلية؛ ألف المعنى أن
ولـ يبتدروا إليو مسرعيف، قاؿ الشياب: ))ولمَّا كاف الصراط كالطريؽ مكاًنا 
لوه بأف أصمو إلى الصراط فنصبو  ا، ومثمو ال ينصب عمى الظرفية أوَّ مختصِّ
بنزع الخافض، أو ىو مفعوؿ بو؛ لتضمينو معنى ابتدروا، وليس حقيقًة كما 

س، أو بجعمو مفعوال بو؛ ألف استبقوا يجيء بمعنى سبقوا، توىـ، وُنقؿ عف األسا
فجعؿ مسبوًقا عمى التجوز في النسبة، أو االستعارة المكنية، أو عمى أنو بمعنى 
جاوزوه كما ستعرفو، أو ىو منصوب عمى الظرفية عمى خالؼ القياس، أو 

                                 
 .ٕٛتدريج األداني إلى قراءة شرح السعد عمى تصريؼ الزنجاني:  (ٔ)
 .ٕٙٚ/  ٙوالسور: نظـ الدرر في تناسب اآليات  (ٕ)

 .ٖٕٓ – ٜٕٕ/  ٕينظر: عمى طريؽ التفسير البياني:  (ٖ)
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ف صرح سيبويو  ، وا  عمى قوؿ بعض النحاة كابف الطراوة أنو غير مختصٍّ
 .(ٔ)فو((بخال

وقاؿ أيًضا: ))فالظاىر أنو أراد بو التجوز باستعمالو في معنى جاوزه 
 .(ٕ)مجاًزا؛ ألنو الـز لو؛ إذ المقصود مف المبادرة مجاوزتو((

 

 ژڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ  ڦژ وكذلؾ في قولو تعالى:

منصوًبا بنزع الخافض، أي: حذؼ  ، جوَّزوا أف يكوف )رحمة(ٗٗ - ٖٗ يس:
حرؼ الجر، فانتصب المجرور عمى نزع الخافض، وتقديره: برحمة، قاؿ 

والجار  ،إال برحمة ومتاع :أي ،وجوز أف يكوف النصب بتقدير الباءاآللوسي: ))
ىو عمى  :وقيؿ، ولما حذؼ انتصب مجروره بنزع الخافض (،ينقذوفػ )متعمؽ ب

ا، وال يخفى ال أف نرحميـ رحمة ونمتعيـ تمتيعً إ :أي ،المصدرية لفعؿ محذوؼ
 .(ٖ)((وكذا حاؿ ما قبمو ،حالو

وكوف رحمة ىنا منصوب بنزع الخافض ضعيؼ، كما ُيشير إليو كالـ 
ف كافحذؼ حرؼ الجراآللوسي، وسبب ضعفو عندىـ أف  ال  ااستخفافً  ، وا 

يو، أال يقاس عميو، وأكثر ما يحذؼ منو حرؼ الجر إذا كاف في الفعؿ دليؿ عم
ا، فميذا ا، أف لفظ االختيار يقتضي تبعيضً ترى أف قولؾ: اخترت الرجاؿ زيدً 
 .جاز حذؼ )مف( لداللة الفعؿ عمييا

ومذىب الجميور أنو ال ينقاس حذؼ حرؼ الجر مع قاؿ ابف عقيؿ: ))
وذىب أبو الحسف عمي بف  ،بؿ يقتصر فيو عمى السماع (،وأفْ  أفَّ )غير 

وىو األخفش الصغير إلى أنو يجوز الحذؼ مع غيرىما  ،سميماف البغدادي
فيجوز  ،بريت القمـ بالسكيف :نحو ،ومكاف الحذؼ ،ف الحرؼا بشرط تعيُّ قياسً 

                                 
 .ٖٛ/  ٛحاشية الشياب:  (ٔ)

، ولساف العرب: ٖٛٔ/  ٛ، وينظر: تيذيب المغة لألزىري: ٖٛ/  ٛحاشية الشياب:  (ٕ)
ٔٓ  /ٕٔ٘. 

 .ٕٛ/  ٛ، وينظر: حاشية الشياب: ٕٛ/  ٖٕ :روح المعاني (ٖ)
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فإف لـ يتعيف الحرؼ لـ يجز  ،بريت القمـ السكيف :فتقوؿ ،عنده حذؼ الباء
ىؿ  ،ألنو ال يدرى حينئذ (؛في)رغبت في زيد فال يجوز حذؼ  :نحو ،الحذؼ

 ،وكذلؾ إف لـ يتعيف مكاف الحذؼ لـ يجز ؟أو في زيد ،دير رغبت عف زيدالتق
اخترت القوـ بني  :فال يجوز الحذؼ فال تقوؿ ،اخترت القـو مف بني تميـ :نحو
أو اخترت مف القـو  ،ىؿ األصؿ اخترت القوـ مف بني تميـ ،إذ ال يدرى ؛تميـ

 .(ٔ)؟((بني تميـ
 

وحذفيا لمتخفيؼ واالختصار،  ومف حذؼ حرؼ الجر حذؼ الـ التعميؿ،
، افترضوا أنو لو قرأ قارئ ٙٚيس:  ژچ ڇ ڇڇ  ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈژ ففي قولو تعالى:

بفتح اليمزة مف )إنا نعمـ(، فقراءتو صحيحة، وذلؾ بناًء عمى حذؼ حرؼ 
 ، واهلل أعمـ.(ٕ)الجر، وىو الـ التعميؿ، وىو ُيشير بذلؾ إلى أنو لـ ُيقرأ بو

 (أنا نعمـ) قارئإف قرأ  :ما تقوؿ فيمف يقوؿ :قمتفإف قاؿ الزمخشري: ))
ف اعتقد ما يعطيو مف المعنى كفر  فيو  :قمت؟، بالفتح انتقضت صالتو وا 

وفي  ،وىو كثير في القرآف ،أف يكوف عمى حذؼ الـ التعميؿ :أحدىما :وجياف
وعميو  ،وىذا معناه ومعنى الكسر سواء ،وقياس مطرد ،كالـ الشعر وفي كؿِ 

 .(ٖ)((ؿ اهلل تمبية رسو 
( أقوى في التعميؿ مف فتح ىمزتيا؛ ألفَّ  والذي يبدو أفَّ كسر ىمزة )إفَّ
، وىو  فتح اليمزة يعني أنيا مؤولة بمفرد مجرور بالـ التعميؿ المحذوفة كما مرَّ
 ) تعميؿ متعمؽ بعدـ الحزف، أي تعميؿ مقيَّد، وليس مطمًقا، أما كسر ىمزة )إفَّ

جممة استئنافية غير متعمقة بما قبميا، ولكنيا عامَّة في فإنيا تؤوؿ بجممٍة، وىي 
 كؿّْ شيٍء، فيي لمتعميؿ المطمؽ، واهلل أعمـ.

                                 
، وينظر: حاشية الخضري عمى ابف ٚٓٗ / ٔ :ألفية ابف مالؾشرح ابف عقيؿ عمى  (ٔ)

 .ٚٓٗ/  ٔعقيؿ: 
 .ٗٗ/  ٛينظر: حاشية الشياب:  (ٕ)
 .ٖٔ / ٗ :الكشاؼ (ٖ)
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( مف قولو ٜٔٙذكر البيضاوي )ت ىػ( أنو لو قرأ قارئ بفتح ىمزة )إفَّ
( ٙٚيس:  ژچ ڇ ڇڇ  ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ژ  تعالى: ، لجاز، وجواز فتح ىمزة )إفَّ

وكفى  ،فنجازييـ عميو ژڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ژفقاؿ: ))الـ التعميؿ، مبني عمى حذؼ 
 (إنا) :ولذلؾ لو قرئ ،وىو تعميؿ لمنيي عمى االستئناؼ ،ذلؾ أف تتسمى بو

 .(ٔ)((بالفتح عمى حذؼ الـ التعميؿ جاز
، ٙٚيس:  ژچ ڇ ڇڇ  ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈژ :وقولو تعالىوقاؿ أبو السعود: ))

ـَ بما  ،اإلشعارِ  تعميمِو بطريؽِ تعميٌؿ صريٌح لمنَّيي بطريِؽ االستئناِؼ بعد  فإفَّ العم
 .(ٕ)((إنَّا نجازييـ بجميِع جناياتيـ الخافية :أي ا،ُذكر مستمزـٌ لممجازاِة قطعً 

 

چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ    چ چچ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڎ ڎ ڌڌ   ژ وذكروا في قولو تعالى:

فييا مفسرة لمعيد الذي فيو معنى القوؿ ، أفَّ )أف( ))ٔٙ – ٓٙيس:  ژڈ ڈ ڍ 
ألـ أعيد إليكـ في ترؾ عبادة  :أي ،أو مصدرية حذؼ عنيا الجار ،دوف حروفو

 .(ٖ)((وفي عبادتي ،الشيطاف
وَأْف َتْفِسيِريٌَّة، َفَسَرْت وقطع ابف عاشور بأف )أف( تفسيرية، بقولو: ))

اْلَواِقَعُة َبْعَدُه  (َأفْ ػ )أِلَفَّ اْلَعْيَد ِفيِو َمْعَنى اْلَقْوِؿ ُدوَف ُحُروِفِو فَ  ؛ِإْجَماَؿ اْلَعْيدِ 
 .(ٗ)((َتْفِسيِريَّةٌ 

 

 حذف المفعور
 :(٘)حذؼ المفعوؿ بو عمى ضربيف

أف يحذؼ مف الكالـ لفًظا، لكنو مراد معًنى، وتقديًرا، وىو الذي  .ٔ
اختصاًرا(، وال يحذؼ إال لدليٍؿ، وذلؾ نحو قولو يسميو النحويوف )الحذؼ 

                                 
 .ٖٗ/  ٛتفسير البيضاوي:  (ٔ)
 .ٜٚٔ/  ٚ(: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ)تفسير أبي السعود  (ٕ)
 .ٕٔ٘/  ٙٔالمباب في عمـو الكتاب:  ، وينظر:ٓٗ / ٖٕ :روح المعاني (ٖ)
 .ٚٗ/  ٖٕ: التحرير والتنويرتفسير  (ٗ)

 .ٕٛ – ٔٛ/  ٕينظر: معاني النحو:  (٘)
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خمقتو وحيًدا؛ ألف االسـ ، أي: مف ٔٔالمدثر:  ژيث يث يث يثژ تعالى:
 ژڦ ڦ چ چ چ چ ڃژ  الموصوؿ ال بدَّ لو مف عائٍد، ومف ىذا الحذؼ قولو تعالى:

 ، أي: أنعمتيا.ٓٗالبقرة: 
أف ال يذكر المفعوؿ بو، وىو غير مراد، وىو الذي يسميو  .ٕ

 النحويوف )الحذؼ اقتصاًرا(.
بقولو: وعمَّؽ الدكتور فاضؿ السامرائي عمى ىذا النوع مف الحذؼ 

))والحقيقة أف ىذا ليس مف باب الحذؼ، بؿ ىو أف تقتصر عمى الحدث، 
وصاحبو مف غير إرادٍة لممفعوؿ، وليس لو تقدير وال نية، وذلؾ بحسب الحاجة 

 ژڈ   ڈ ڍژ والقصد، فقد تكوف الحاجة إلى أف تذكر مفعوليف، كقولو تعالى:

، وكقولو: )ىو يكـر السائميف ٘ٙالكيؼ:  ژڎ ڌ ڌ  ڈ ژ  ، وكقولو:ٔالكوثر: 
الكتب(، فقيدَت اإلكراـ،  الدنانير، ويطعـ المحتاجيف القوت، ويمنح طالب العمـ

واإلطعاـ، والمنح، بالمعطى، والمعطى لو، وقد يتعمؽ الغرض بذكر مفعوٍؿ 
، فقد ذكر مفعوال؛ ألنو ٘الضحى:  ژڌ ڌ ڈ  ڈ ژ واحد، وذلؾ نحو قولو تعالى:

ض بذكره، ولـ يذكر ما سيعطيو؛ ألنو ال يتعمؽ غرض ىو الذي تعمؽ الغر 
 .(ٔ)بذكره((

 ، اا واقتصارً قاعدة في حذؼ المفعوؿ اختصارً قاؿ السيوطي: ))
ا اختصارً  جرت عادة النحوييف أف يقولوا بحذؼ المفعوؿ :قاؿ ابف ىشاـ

ويريدوف باالقتصار الحذؼ لغير  ،ويريدوف باالختصار الحذؼ لدليؿ ،اواقتصارً 
والتحقيؽ  ،أوقعوا ىذيف الفعميف :أي ،ٓٙالبقرة:  ژڍ  ڍ ژ :ويمثمونو بنحو ،دليؿ

تارة يتعمؽ الغرض باإلعالـ بمجرد وقوع  :يعني كما قاؿ أىؿ البياف :أف يقاؿ
ا إلى فعؿ فيجاء بمصدره مسندً  ،الفعؿ مف غير تعييف مف أوقعو ومف أوقع عميو

وتارة يتعمؽ باإلعالـ بمجرد إيقاع  ،أو نيب ،فيقاؿ حصؿ حريؽ ،كوف عاـ
كالثابت  يإذ المنو  ؛وال يذكر المفعوؿ وال ينوى ،الفعؿ لمفاعؿ فيقتصر عمييما

                                 
 .ٕٛ/  ٕمعاني النحو:  (ٔ)
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ژ  :ومنو، ألف الفعؿ ينزؿ ليذا القصد منزلة ما ال مفعوؿ لو ؛اوال يسمى محذوفً 

 و ،ٜالزمر:  ژ يثيث  يث  يث يث يث يث يث يث يثژ ،ٕٛ٘البقرة:  ژچ چ ڇ  ڇ
إذ المعنى ربي الذي  ؛ٕٓاإلنساف:  ژې ې ېژ  ،ٖٔاألعراؼ:  ژپ ٹ  ٹ   ٹٹ  ژ

 ،وىؿ يستوي مف يتصؼ بالعمـ ومف ينتفي عنو العمـ، يفعؿ اإلحياء واإلماتة
ذا حصمت منؾ رؤية ،وأوقعوا األكؿ والشرب  .(ٔ)((وذروا اإلسراؼ وا 

والغرض ولحذؼ المفعوؿ أغراض بالغية، ذكرىا الزركشي بقولو: ))
 :أمورحينئذ بالحذؼ 

والقرائف إما حالية كما في قولو  ،قصد االختصار عند قياـ القرائف :منيا
ويحتمؿ  ،لظيور أف المراد أرني ذاتؾ ؛ٖٗٔاألعراؼ:  ژې ې ۉ ۉېژ  :تعالى

ويجوز أف يكوف أخر ليأتي بو مع  ،أف يكوف ىاب المواجية بذلؾ ثـ براه الشوؽ
ومنو قولو ، لئال يتكرر ىذا المطموب العظيـ عمى المواجية إجالال ؛األصرح
 :أي ،الظاىر أنو متعد حذؼ مفعولو ،ٕٚالقصص:  ژۋ ۋ    ۅژ  :تعالى

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ    ٿ  ٹ ٹ ژ :وجعؿ منو السكاكي قولو تعالى، تأجرني نفسؾ

فمف قرأ بكسر الداؿ ، ٖٕالقصص:  ژٹ ٹ ڤ ڤڤ  ڤ ڦ ڦڦ ڦ چ چ چ چ ڃڃ
واألقرب أنو مف الضرب  ،فإنو حذؼ المفعوؿ في خمسة مواضع (يصدر)مف 

 :كقولو :ومنيا قصد االحتقار... ،  الثاني كما سنبينو فيو إف شاء اهلل تعالى
ومنيا قصد التعميـ وال سيما ، الكفار :أي ،ٕٔالمجادلة:  ژيثيث يث يث يث يثژ

 ،ٔٓٔيونس:  ژڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڳژ  :إذا كاف في حيز النفي كقولو تعالى
 يوس اآلؤ ا ما يعترى الحذؼ في ر وكثيرً  ،ٕٚاألعراؼ:  ژۓ ڭ ڭژ  وكذا
 .(ٕ)((ٛ٘األعراؼ:  ژٿ   ٿژ  و، ٕٓٔالبقرة:  ژں ڻ ڻ ٹژ :نحو

                                 
 .ٙ٘ٔ - ٘٘ٔ/ ٕ :اإلتقاف في عمـو القرآف (ٔ)

 .ٖٙٔ / ٖ :البرىاف في عمـو القرآف (ٕ)
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وليس لنتائِج ىذا الحذِؼ ىػ(: ))ٔٚٗوقاؿ عبد القاىر الجرجاني )ت
نعةفإنو طريٌؽ إلى ، أعني حذَؼ المفعوؿ نياية لى لطائَؼ  ،ُضروٍب مف الصّْ وا 

 .(ٔ)((ال ُتحصى
وقاؿ ابف جني: ))وعمى ذكر حذؼ المفعوؿ، فما أغربو وأعذبو في 

، تذوداف ٖٕالقصص:  ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ژ الكالـ، أال ترى إلى قولو تعالى:
 .(ٕ)إبميما، ولو نطؽ بالمفعوؿ لما كاف في عذوبة حذفو، وال في عموّْه((

المفعوؿ: ))وىو في المفعوؿ كثير وفصيح وعذب، وقاؿ أيًضا عف حذؼ 
 .(ٖ)وال يركبو إال مف قوَي طبعو، وعذب وضعو((

 ،وحمزة ،عيسى، و طمحةومف حذؼ المفعوؿ في سورة يس قراءة 
ں ڻ ڻ  ٹ ٹ ۀۀ ہ ژ  ، بحذؼ الياء مف )عممتو(، في قولو:وأبي بكر ي،والكسائ

 .ٖ٘يس:  ژہ

حذؼ المفعوؿ مف صمة  وىذا الحذؼ جائز، وىو حذؼ مشيور، أي:
مف غير  (وما عممت)عمى الوجو األّوؿ  ئوقر الموصوؿ، قاؿ الزمخشري: ))

وفي مصاحؼ أىؿ الحرميف  ،وىي في مصاحؼ أىؿ الكوفة كذلؾ ،راجع
 .(ٗ)((والبصرة والشاـ مع الضمير

فإف حذؼ العائد مف الصمة  ،بال ىاء (عممتوقاؿ أبو السعود: )) )
 .(٘)((حسف مف الحذؼ مف غيرىاأ

                                 
 .ٕٖٔ: دالئؿ اإلعجاز (ٔ)
وينظر: عمـ المعاني في التفسير الكبير لمفخر الرازي، وأثره في  ،ٖٖٖ/  ٔالمحتسب:  (ٕ)

 .ٗٙالدراسات البالغية: 

 .ٖٖ٘/  ٔالمحتسب:  (ٖ)

 .ٛٔ / ٗ :الكشاؼ (ٗ)

 .ٚٙٔ / ٚ :تفسير أبي السعود (٘)
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واختمفوا في نوع )ما( ىذه فمنيـ مف ذىب إلى أنيا موصولة، أو نافية، 
وىذا بناًء عمى القراءة المشيورة، أي: بالياء، أما عمى قراءة حذؼ الضمير 

 فيي تحتمؿ أف تكوف موصولًة، وأف تكوف نافيًة، وأف تكوف مصدريًة.
مف أي  ژٹ ٹژ :في قولو (ما: )المسألة الثالثةقاؿ الفخر الرازي: ))

وما عممت التفجير  :قاؿ ،نافية كأنو :فييا وجوه أحدىا :نقوؿ؟ الماءات ىي
والذي عممتو  :موصولة بمعنى الذي كأنو قاؿ :وثانييا ،أيدييـ بؿ اهلل فجر

ويأكموف مف ثمر اهلل الذي  ا،و أيضً نأيدييـ مف الغراس بعد التفجير يأكموف م
ي عممتو األيدي عمى ما خمقو اهلل فعطؼ الذ ،أخرجو مف غير سعي مف الناس
وما )ىي مصدرية عمى قراءة مف قرأ  :وثالثيا ،مف غير مدخؿ لإلنساف فييا

وعمؿ أيدييـ يعني  ،ليأكموا مف ثمره :مف غير ضمير عائد معناه (عممت
وىذا  ،واهلل ينبتيا ويخمؽ ثمرىا فيأكموف مجموع عمؿ أيدييـ وخمؽ اهلل ،يغرسوف

 .(ٔ)((راءة مف قرأ مع الضميرالوجو ال يمكف عمى ق
وأيَّد البقاعي كوف المفعوؿ المحذوؼ في قولو: )وما عممتو( ىو مف باب 
التعميـ لممفعوؿ؛ ألف في ذلؾ ردُّ جميع األمور إلى الحؽ سبحانو وتعالى، 

يكف أليدييـ عمؿ لشيء مف  ))سواء كانت بسبٍب، أو بغير سبٍب، أي: ولـ
ولذلؾ حسف كؿ  وال لغيره مما لو مدخؿ في عيشيـ ومف غيره، ،األشياء ال ليذا

 .(ٕ)((ژہ ہژ الحسف إنكاره عمييـ عدـ الشكر بقولو:
 ،ويجوز أف يكوف مف حذؼ المفعوؿ إلرادة العمـووقاؿ ابف عاشور: ))

 .(ٖ)((مف ذلؾ اوالتقدير: وما عممت أيدييـ شيئً 
أوجٍو، وىي  فبحذؼ الياء مف )عممت( صارت )ما( محتممًة لثالثة

 )النافية، والموصولة، والمصدرية(، ولوال حذؼ الياء ما صحَّ كونيا مصدرية،

                                 
 .ٓٙ / ٕٙ :التفسير الكبير (ٔ)

 .ٕٙٔ/  ٙٔ: نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور (ٕ)
 .ٜٗ/ ٕٔوالتنوير: التحرير تفسير  (ٖ)
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ففائدة الحذؼ ىنا ىو التوسع في المعنى، أي: إف ىذه االحتماالت كميا مرادة، 
 ومطموبة، وذلؾ مف باب التوسع في المعنى، واهلل أعمـ.
: ))تحتمؿ أف ژۀۀٹ ٹژ: قاؿ الدكتور فاضؿ السامرائي عف قولو تعالى

نما ىو مف فعؿ اهلل، كقولو  تكوف )ما( نافية، أي: أف الثمر لـ تعممو أيدييـ، وا 
، فالثمر لـ تعممو أيدي ٔٚيس:  ژٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ ٹ ٹ   ٹژ  تعالى:

نما يد القدرة اإلليية، وتحتمؿ أف تكوف اسًما موصوال أيًضا، والمعنى:  الناس، وا 
عممتو أيدييـ(، والموصولة تكوف عمى أكثر مف )ليأكموا مف ثمره، ومف الذي 

 معًنى.
مف ذلؾ أف المعنى ليأكموا مف ثمره، ومما يعمموف مف الثمار مف 

 الشراب، والدبس، وغيرىما مما يعممو الناس مف الثمار.
وقيؿ: إف المعنى عمى الموصولة: ليأكموا مما عممتو أيدييـ مف الغرس، 

 ا حتى تنضج.والسقي والكدّْ، والقياـ عمى أمرى
 وقيؿ: إف المعنى يحتمؿ أيًضا أف يذكرنا أف الثمر عمى نوعيف:

نما يخرجو اهلل مف دوف أف تعمؿ فيو  قسـ ال يدخؿ فيو عمؿ اإلنساف، وا 
 يد اإلنساف.

وقسـ يتعب فيو اإلنساف، ويكد مف غرٍس، وتعيد، وتأبير، وما إلى ذلؾ 
 فتعمؿ فيو يد اإلنساف.

 لـ تعمؿ فيو أيدييـ، وما عممتو أيدييـ. فذكر ىنا نوعي الثمر: ما
 والوجو األوؿ أقوى في معنى الموصولة.

 .(ٔ)ويترجح عندي معنى النفي، وكالىما محتمؿ((
 

ومف حذؼ المفعوؿ حذؼ المنادى؛ ألف المنادى مفعوؿ بو في المعنى، 
وىو منصوب بفعؿ مقدر تقديره: )أنادي(، ومنو كما ذىب إليو جميور النحاة، 

                                 
 .ٕٛٔ - ٕٚٔ/  ٕعمى طريؽ التفسير البياني:  (ٔ)
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يس:  ژيث يث  يث يث يث يث يثيثيث يث يث يث يث يثژ في قولو تعالى: ما جاء
، فػػ )يا( حرؼ نداء، والمنادى محذوؼ، أي: يا ىالكنا، أو يا قومنا انظروا، ٕ٘

يا قومنا  :أي :فيذا أوانؾ وقيؿ ،ىالكنا أحضر :أي ژيثژقاؿ اآللوسي: ))
 .(ٔ)ى((وعمى ىذا حذؼ المناد ،ويمنا وتعجبوا منو ،نظروااانظروا 

ومنيـ مف يذىب إلى أف )يا( في مثؿ ىذا الموضع حرؼ تنبيو، وليس 
حذؼ جممة  جعؿ )يا( نداء يحصؿألّف في حرؼ نداء، والمنادى محذوؼ؛ 

بالكالـ، وأما لو جعمنا  إجحاؼ كثير ىذاو ، أي: فعؿ النداء، والمنادى، النداء
 ، واهلل أعمـ.(ٕ))يا( لمتنبيو فميس ىناؾ حذؼ، فالحذؼ خالؼ األصؿ

وفي اآلية ىذه أيًضا حذؼ مفعوؿ الفعؿ )وعد(، وتقديره: وعدناه، وحذؼ 
َيِصحُّ َأْف  (ما)ومفعوؿ الفعؿ )صدؽ(، وتقديره: صدقناه، قاؿ السميف الحمبي: ))

ومفعوال الوعِد والصدِؽ  ،أو حرفيًة كما تقدَّـ تقريُره ،تكوَف موصولًة اسميةً 
 ،واألصؿ: َصَدَقنا فيو ،أي: وَعَدناه الرحمف وَصَدَقناه المرسموف ،محذوفاف

 ،في ِسنّْو :أي (،َصَدقني ِسفَّ َبْكِرهِ ) :ويجوز َحْذُؼ الخافض وقد تقدَّـ لؾ نحو
 .(ٖ)ا((ورفعً  انصبً  ٜٕيس:  ژٿ ٿ    ژ وتقدَّـ قراءتا

 

 حأأذف المضأاف
ومما يحذؼ مف الجممة العربية المضاؼ، وحذفو كثير إذا أخذ المضاؼ 
إليو إعرابو، أما إذا حذؼ المضاؼ وبقي عممو في المضاؼ، فإف حذفو 
ضعيؼ قياًسا، وقميؿ استعماال، وال بدَّ لكؿ محذوٍؼ مف قرينة تدؿُّ عميو، وتدفع 

لكالـ، وىو المبس، قاؿ ابف يعيش: ))اعمـ أف المضاؼ قد حذؼ كثيًرا مف ا
نما سوغ ذلؾ الثقة بعمـ  سائغ في سعة الكالـ وحاؿ االختيار إذا لـ يشكؿ، وا 
المخاطب؛ إذ الغرض مف المفظ الداللة عمى المعنى، فإذا حصؿ المعنى بقرينة 

                                 
 .ٚ٘ٗ/ٗ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وينظر: ٕٖ/ٖٕروح المعاني:  (ٔ)

 .ٖٕٓ/ٛ، وٚٓٔ/ٗ :تفسير البحر المحيطينظر:  (ٕ)
 .ٖ٘ٛٗ/ٔ :الدر المصوف في عمـ الكتاب المكنوف (ٖ)



 

 

12 

 د. محمود سليمان & محمد خالد  . م. د.  أ
 

  

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ذا حذؼ  حاٍؿ، أو لفٍظ آخر استغنى عف المفظ الموضوع بإزائو اختصاًرا، وا 
بإعرابو، والشاىد المشيور في ذلؾ  مقامو وأعربالمضاؼ ُأقيـ المضاؼ إليو 

، والمراد أىؿ القرية؛ ألنو قد عمـ أف القرية ٕٛيوسؼ:  ژڱ ڱژ قولو تعالى:
مف حيث ىي مدر وحجر ال تسأؿ؛ ألف الغرض مف السؤاؿ ردُّ الجواب، وليس 

 .(ٔ)الحجر والمدر مما يجيب واحد منيما((
في القرآف، حّتى َعدَّ ابف جّني منو ُزىاَء ألؼ  اكثير جدِّ  حذؼ المضاؼو 
 .(ٕ)موضع

قامة المضاؼ إليو مقامو قولو تعالى: ڳ ڱ ڱ ژ ومف حذؼ المضاؼ وا 

أغشينا أبصارىـ، فحذؼ األبصار  ، فإف التقدير:ٜيس:  ژڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ
وىو ما  ،واإِلغشاء: وضع الغشاءوأقاـ الضمير مقامو، قاؿ ابف عاشور: ))

والمراد: أغشينا أبصارىـ، ففي الكالـ حذؼ مضاؼ دّؿ عميو  ،يغطي الشيء
 .(ٖ)((ژٹ ٹ ۀژ وأّكده التفريع بقولو: ،السياؽ

، ٗ٘يس:  ژيث يث يث    يث يث يث يث يث  يث يث يثژ ومنو قولو تعالى:
فإف اآلية فييا مضاؼ محذوؼ، وأقيـ المضاؼ إليو مقامو، والتقدير: إال جزاَء 

مف النُّفوِس برًة كانْت أو  ژيث  يث يث يثژتعمموف، قاؿ أبو السعود: ))ما كنتـ 
ال جزاَء ما كنتـُ تعمموَنُو إ :أي ،ژيث يث يث يث يث يثژ مف الظُّمـ ا(َشْيئً )فاجرًة 

قامِة  في الدُّنيا عمى االستمرار مف الكفر والمعاصي عمى حذِؼ المضاِؼ وا 
التَّالزـِ واالرتباط بينيما كأنَّيما شيٌء لمتَّنبيو عمى ُقوَِّة  ؛المضاِؼ إليو مقامو

 .(ٗ)((أو بسببوِ  ،بمقابمِتو :أي ،أو إال بما كنتـُ تعمموَنو ،واحدٌ 

                                 
 .ٖٕ/  ٖشرح المفصؿ:  (ٔ)

 .ٚ٘/ٕ :البالغة العربيةينظر:  (ٕ)
 .ٜٕٗ/ٜ: الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف، وينظر: ٗٙ/ٕٔ :التحرير والتنوير (ٖ)
 .ٖٗ / ٖٕ :روح المعاني، وينظر: ٕٚٔ/  ٚ: تفسير أبي السعود (ٗ)
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، فقد ضمف الفعؿ ٖٔيس:  ژٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پژ  ومنو قولو تعالى:
)اضرب( معنى الجعؿ، وىو يتعدى لمفعوليف، األوؿ المضاؼ المحذوؼ، 

والثاني مثال المذكور، وليس القوؿ بحذؼ تقديره: مثؿ أصحاب القرية، 
قامة المضاؼ إليو مقامو )أصحاب القرية( مجمًعا  المضاؼ )المفعوؿ األوؿ( وا 
عميو، فإنو يحتمؿ أف يكوف أصحاب القرية المفعوؿ األوؿ مف غير تقدير 

واضرب ليـ مثاًل  :أصحاب القرية معناه :المسألة الثانيةمضاٍؼ، قاؿ الرازي: ))
 :كقولو ،فترؾ المثؿ وأقيـ األصحاب مقامو في اإلعراب ،القرية مثؿ أصحاب

ال  :ويحتمؿ أف يقاؿ ،ىذا قوؿ الزمخشري في الكشاؼ ،ٕٛيوسؼ:  ژڱ ڱژ
أو مثؿ  ،اجعؿ أصحاب القرية ليـ مثالً  :بؿ المعنى ،حاجة إلى اإلضمار
 .(ٔ)((أصحاب القرية بيـ

ٹ ٹ ۀۀ ہ ہ ہ ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ژ ومنو قولو تعالى:

يعود عمى لفظ الماء  ژڻ ڻژ  ، فالضمير في قولو:ٖ٘ – ٖٗيس:  ژ
المحذوؼ لداللة العيوف عميو؛ إذ أصمو: ماء العيوف، فحذؼ المضاؼ وأقاـ 
المضاؼ إليو مقامو، واعاد الضمير عمى المضاؼ المحذوؼ، قاؿ أبو حياف: 

ئد عمى الماء، قيؿ: لداللة العيوف عميو، ولكونو عمى والضمير في )ثمره( عا))
 .(ٕ)((أي: مف ماء العيوف ،حذؼ مضاؼ

، فقد حذؼ المضاؼ ٖٚيس:  ژې ې ٴۇ ۋ ۋ ۅې ۉ ۉژ ومنو قولو تعالى:
النيار، وليس النيار نفسو،  وأقاـ المضاؼ إليو مقامو؛ ألف المسموخ منو ضوء
النيار الضوء، قاؿ اآللوسي: ويمكف حممو عمى المجاز، بأف يكوف المراد مف 

 .(ٖ)((أو عمى حذؼ المضاؼ ،ما عمى التجوزإ ،فالنيار عبارة عف الضوء))

                                 
 .ٜ - ٛ/  ٛ، وينظر: تفسير البيضاوي: ٘ٗ/  ٕٙالتفسير الكبير:  (ٔ)

 .ٖ٘ٗ/  ٗ، وينظر: المحرر الوجيز: ٕٖٓ / ٚ: البحر المحيطتفسير  (ٕ)

 .ٓٔ / ٖٕ :روح المعاني (ٖ)
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ويبدو أف حذؼ المضاؼ وتقديره بالضوء مأخوذ مف قوؿ الزمخشري: 
ومنو: سمخ الحية لخرشائيا، فاستعير  ،سمخ جمد الشاة: إذا كشطو عنيا وأزالو))
 .(ٔ)((وممقى ظمو زالة الضوء وكشفو عف مكاف الميؿإل

، فقد حذؼ ٜٖيس:  ژيث يثيث يث يثيث يثژ ومنو قولو تعالى:
المضاؼ الذي ىو المفعوؿ األوؿ؛ ألف )قدَّر( بمعنى صيَّر، وىو يتعدى 

محمو الذي يسير  :أي ،رنا مسيرهصيَّ  :أي ،ژيث يثژلمفعوليف، قاؿ اآللوسي: ))
والكالـ عمى حذؼ  ،ر الناصب لمفعوليفبمعنى صيَّ  (رقدَّ ػ )ف ،فيو منازؿ
واختار  ،مفعولو الثاني (منازؿ)والمضاؼ المحذوؼ مفعولو األوؿ و ،مضاؼ

منصوب  (منازؿ)و إلى واحدٍ  متعدٍّ  (رقدَّ )و ،أبو حياف تقدير مصدر مضاؼ
أي قدرنا نوره في  ،اوقدر بعضيـ نورً  ،رنا سيره في منازؿقدَّ  :أي ،عمى الظرفية

فيزيد مقدار النور كؿ يوـ في المنازؿ االجتماعية وينقص في المنازؿ  ،منازؿ
 .(ٕ)((االستقبالية لما أف نوره مستفاد مف ضوء الشمس تشكالتو

والذي جعميـ يقدروف مضاًفا محذوًفا أنو ))ال معنى لتقديره في نفسو 
 .(ٖ)منازؿ((

ألنو ال  ؛ََ مف تقدير مضاؼژيثيث ژ وال بّد فيقاؿ الزمخشري: ))
والمعنى: قدرنا مسيره منازؿ وىي ثمانية  ،معنى لتقدير نفس القمر منازؿ

 .(ٗ)((وعشروف منزال
، فيكوف الكالـ عمى  وأجاز الشياب أف يكوف المحذوؼ حرؼ الجرّْ
الحذؼ واإليصاؿ، وتقديره: وقدَّرنا لو منازؿ، فحذؼ حرؼ الجر، وأوصؿ الفعؿ 

 .(ٔ)عؿ )قدَّر( متعدٍّ لواحدٍ إلى المجرور فنصبو، وعمى ىذا فالف

                                 
 .ٙٔ/  ٗ: الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ (ٔ)
 .٘ٔ / ٖٕ :روح المعاني (ٕ)
 .ٖٕ/  ٛحاشية الشياب:  (ٖ)

 .ٕٚٚ/  ٕٙ، وينظر: التفسير الكبير: ٙٔ/  ٗ: الكشاؼ (ٗ)
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قامة المضاؼ إليو مقامو ىي المبالغة في  والعمة في حذؼ المضاؼ وا 
لزوـ السير لمقمر، فكأف السير لمقمر نفسو، وليس لمسيره، قاؿ ابف عاشور: 

نََّما التَّقْ  ،ََ ِإَلى َضِميِر اْلَقَمَر الَِّذي ُىَو ِعَباَرٌة َعْف َذاِتوِ ژيث ژ وعّدي فعؿ)) ِديُر َواِ 
َوَلِكْف ُعدَّْي التَّْقِديُر ِإَلى اْسـِ َذاِتِو ُدوَف ِذْكِر اْلُمَضاِؼ ُمَباَلَغًة ِفي ُلُزوـِ  ،ِلَسْيِرهِ 

 .(ٕ)((السَّْيِر َلُو ِمْف َوْقِت َخْمِقِو َحتَّى َكَأفَّ َتْقِديَر َسْيِرِه َتْقِديٌر ِلَذاِتوِ 
يقدر قبؿ )منازؿ(، وذكر السميف الحمبي أف في اآلية حذؼ مضاؼ، 

فيو أوجٌو، أحدىا: أنو مفعوٌؿ ثاٍف؛ ألفَّ  ژيثژ قولو:أي: ذا منازؿ، بقولو: ))
 ژيثژ الثاني: أنو حاٌؿ، وال ُبدَّ ِمْف َحْذِؼ مضاٍؼ قبؿ ،بمعنى َصيَّْرنا (َقدَّرنا)

 .(ٖ)((تقديُره: ذا منازؿَ 
عمى  ژڦژ ، ُخرّْج قولو:ٔٗيس:  ژ ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پژ  ومنو قولو تعالى:

 :أو أريد بقولوحذؼ مضاؼ، والتقدير: ذريات جنسيـ، قاؿ أبو حياف: ))
 .(ٗ)((ذريات جنسيـ :أي ،حذؼ مضاؼ (ذرياتيـ)

، فركوب بفتح الراء مصدر ٕٚيس:  ژڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿژ ومنو قولو تعالى:
بمعنى اسـ المفعوؿ، كخمؽ بمعنى المخموؽ، والمفظ بمعنى الممفوظ، وىذا ال 

وبغير تاء  ،بضـ الراء (كوبيـرُ ) :واألعمش ،ـسالحسف وأبو البرى قرأينقاس، و 
ما أف يؤوؿ بوىو مصدر حذؼ ، فإما أف يؤوؿ بالمفعوؿ وىو ال ينقاس، وا 

فيحذؼ ذو أو يحذؼ  ،ف منافعيا ركوبيـمأو ف ،ذو ركوبيـ :أي ،مضافو
 .(٘)منافع

                                                                       
 .ٜٜٖ/  ٚالبياف لمبروسوي: ، وروح ٖٕ/  ٛينظر: حاشية الشياب:  (ٔ)
 .ٕٕ/  ٖٕ :التحرير والتنويرتفسير  (ٕ)
 .ٕٓٚ/  ٜ :الدر المصوف في عمـ الكتاب المكنوف (ٖ)
 .ٕٚ / ٖٕ :روح المعاني، وينظر: ٖٕٖ / ٚ :تفسير البحر المحيط (ٗ)
 :روح المعاني، و ٕ٘ٛ/  ٜ :الدر المصوف، وينظر: ٖٖٔ / ٚ: تفسير البحر المحيط (٘)

ٕٔ  /٘ٓ. 
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 حذف المسلَ ْليه
و أحد ركني الكالـ ومما يحذؼ مف الجممة العربية المسند إليو، وى

العربي؛ ألنو ال بدَّ لكؿ كالـ مف مسنٍد ومسنٍد إليو، والمسند إليو نوعاف ال ثالث 
فمو قمت: ليما المبتدأ، والفاعؿ، وحذؼ الفاعؿ ال يمكف، قاؿ ابف جني: ))

إنساف سواؾ  :أي ،أو حضرني سواؾ ،رجؿ مف الكراـ :أي ،مف الكراـ جاءني
 ، فمـ يبؽ مف حذؼ المسند إليو إال المبتدأ.(ٔ)((ألف الفاعؿ ال يحذؼ ؛لـ يحسف

وقد أجاز الكسائي حذؼ الفاعؿ مطمًقا، إذا كاف ىناؾ دليؿ عميو، 
، أي: بمغت الروح ٕٙالقيامة:  ژڤ    ڤ  ڦ   ڤژ وخرَّجوا عميو قولو تعالى:

 .(ٕ)التراقي
وحذؼ المسند إليو ىو الذي بدأ بو البالغيوف عند ذكر أحواؿ المسند 
إليو، قاؿ ابف يعقوب المغربي: ))أحواؿ المسند إليو، أعني األحواؿ العارضة 
لممسند إليو مف حيث إنو مسند إليو بمعنى أنيا تعرض لو في حاؿ كونو مسنًدا 

ال لـ يثبتا لو مف أجؿ إليو، ال ألجؿ كونو مسنًدا إليو، فإف الحذؼ والذكر مث
كونو مسنًدا إليو، بؿ الثابت لو مثال ألجؿ كونو مسنًدا إليو الحكـ عميو بالمسند، 
وتأكيد حكمو مثال، أو عدمو، وأما الحذؼ والذكر ونحوىما فيي أمور عرضت 
لو في حاؿ كونو مسنًدا إليو ال ألجؿ كونو مسنًدا إليو، فتأممو وقدـ أحواؿ 

واؿ المسند؛ ألف المسند إليو ىو الركف األعظـ  الشديد المسند إليو عمى أح
الحاجة إليو عمى ما سنقرره، أما حذفو، بدأ مف أحوالو بالحذؼ؛ ألف سائر 
األحواؿ متفرعة عمى ذكره، والحذؼ عدـ ذلؾ الذكر، والعدـ سابؽ لوجود 
الممكف، وعبَّر عف ىذا العدـ بالحذؼ في جانب المسند إليو، وعبَّر عنو في 

انب المسند كما سيأتي بالترؾ؛ إيماًء إلى أف العدـ ىنا يستحؽ اسـ الحذؼ ج

                                 
 .ٖٛٙ/  ٕ: الخصائص (ٔ)

، وعمؿ التعبير القرآني عند الرازي في التفسير الكبير: ٕٙٗ/  ٔينظر: معترؾ األقراف:  (ٕ)
ٔٙٚ. 
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الذي ىو العدـ الطارئ عمى الوجود؛ لكوف الوجود األصمي لممسند إليو؛ ألنو 
ىو الركف األعظـ؛ ألنو عبارة عف الذات، والمسند كالوصؼ لو، والذات أقوى 

قر في اإلفادة إلى كٍؿ في الثبوت مف الوصؼ، فالمسند إليو والمسند ولو افت
منيما، لكف الداؿ منيما عمى الذات أشدُّ في الحاجة عند قصد اإلفادة مف الداؿ 
عمى الوصؼ؛ ألف الحاجة إلى المضاؼ إليو المعروض أشدُّ مف الحاجة إلى 
المضاؼ العارض، فمذلؾ عبَّر عف عدـ اإلتياف بيذا بالحذؼ، وعف عدـ 

، حتى كأف عدمو طارئ، اإلتياف بذلؾ بالترؾ؛ لإلشارة إل ى أف وجود ىذا ألـز
فكأنو أتى بو ثـ حذؼ، واآلخر عدمو أصؿ عمى بابو، فعدمو تركو مف 

 .(ٔ)أصمو((
، بقراءة ٘يس:  ژڃ چ چژ ومف حذؼ المسند إليو )المبتدأ( قولو تعالى:

رفع )تنزيؿ(، عمى أنو خبر لمبتدٍأ محذوؼ، تقديره: ىو تنزيؿ، وأجاز بعضيـ 
اعتراضية، وعميو  أف يكوف خبًرا لػ )يس( إذا كاف اسًما لمسورة، وما بينيما جممة

فال حذؼ فيو، وأجاز الرازي وجًيا آخر، وىو أف يكوف )تنزيؿ( مبتدأ، خبره 
 .(ٕ))لتنذر(، وعميو أيًضا فال حذؼ

وقد قرأه الجميور بالرفع عمى أنو خبر مبتدأ محذوؼ قاؿ ابف عاشور: ))
لمعمـ بو، وىذا مف مواقع حذؼ المسند إليو الذي سماه السكاكي الحذؼ الجاري 

عمى شيء ثـ  اوذلؾ أنيـ إذا أجروا حديثً  ،عمى متابعة االستعماؿ في أمثالو
 ،إشارة إلى التنويو بو ؛أخبروا عنو التزموا حذؼ ضميره الذي ىو مسند إليو

كأنو ال يخفى كقوؿ إبراىيـ الّصولي، أو عبد اهلل بف الزَّبير اأَلسدي أو محمد 
 بف سعيد الكاتب، وىي مف أبيات الحماسة في باب األضياؼ:

                                 
/  ٔ، وينظر: مختصر السعد عمى تمخيص المفتاح: ٕٗٚ – ٕٕٚ/  ٔمواىب الفتاح:  (ٔ)

 .ٕٗٚ – ٖٕٚ/  ٔ، وحاشية السوقي عمى مختصر السعد: ٕٗٚ – ٖٕٚ

، ٕٙٗ/  ٜ، والدر المصوف: ٖٕ٘/  ٕٙ، والتفسير الكبير: ٗ/  ٗالكشاؼ: ينظر:  (ٕ)
 .ٕٕٔ/  ٕٕوروح المعاني: 
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 ْن  را أأأأأْت ملي أأأأأي اسنشأأأأأكر َشْمأأأأأرً 

 

ن  أأأأي َدمّأأأأتِ    أَيأأأأاََي لأأأأم  مأأأألن وا 

 

 ف ً  غيُر محدوب ال(ل  شن يَيقه

 

 ميظِر الشكوى ْذ اللعر زلإتِ واَل  

 .(ٔ)((تقديره: ىو فتى
 

 حذف المسلَ
والمسند ىو الركف الثاني مف أركاف الكالـ العربي؛ إذ ال بدَّ مف الكالـ أف 
يشتمؿ عمى المسند، والمسند إليو، والمسند ىو المحكـو بو، وىو خبر المبتدأ؛ 

 محكوـ بو عمى الفاعؿ.ألنو محكـو بو عمى المبتدأ، وفعؿ الفاعؿ؛ ألنو 
ومف الفروؽ بيف حذؼ المسند إليو، وحذؼ المسند أف حذؼ لفظ المسند 
إليو يقابمو التفات إليو مف خالؿ المعنى؛ ألنو ال بدَّ مف تقديره؛ ))ألنو ال يوجد 
في الكالـ خبر ال مبتدأ لو، ال في المفظ وال في التقدير، بخالؼ المسند، فإنو 

ليو، فإنو قد يوجد المبتدأ، وليس لو خبر ال في المفظ، وال قد يترؾ غير ممتفٍت إ
في التقدير، كقولؾ: ضربي زيًدا قائًما عمى أحد األقواؿ، وقولؾ: أقائـ 

 .(ٕ)الزيداف((
، فقد أجازوا أف ٛ٘يس:  ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ ومف حذؼ المسند قولو تعالى:

يكوف )سالـ( مبتدأ خبره محذوؼ، تقديره عند بعضيـ: سالـ عميكـ، وعند 
آخريف: خبره الناصب لػ )قوال(، وكوف )سالـ( مبتدأ محذوؼ الخبر أحد األوجو 

 التي أجازوىا في إعراب )سالـ(، 
الثاني: أنو و  (،ما َيدَّعوف)خبَر  )سالـ( كوفيْف أأحدىا:  أخر، وفيو أوجوٌ 

، وىذا إذا َجَعْمَتيا نكرًة (ما) ػالثالث: أنو صفٌة لو  ،، قالو الزمخشري)ما( بدٌؿ مف
 التخاُلِفيما تعريفً  ؛أو مصدريًة َتَعذَّر ذلؾ ،أمَّا إذا َجَعْمَتيا بمعنى الذي ،موصوفةً 
 الخامس: أنو مبتدٌأ خبُره ،الرابع: أنو خبُر مبتدأ مضمٍر، أي: ىو سالـٌ و  ا،وتنكيرً 

                                 
 .ٖٚٗ – ٖٙٗ/  ٕٕتفسير التحرير والتنوير:  (ٔ)
 .ٖ/  ٕعروس األفراح:  (ٕ)
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 ،وقيؿ: تقديُره: سالـٌ عميكـ ،أي: سالـٌ ُيقاؿ ليـ قوالً  (،َقْوالً ) ػل الناصبُ 
مصدٌر مؤكٌد لمضموِف الجممِة،  (قوالً )و (،ِمْف َربٍ )السادس: أنو مبتدٌأ، وخبُره و 

 .(ٔ)وىو مع عامِمو معترٌض بيف المبتدأ والخبر
قدَّر اآللوسي خبر )سالـ( المحذوؼ مقدًما؛ ليتماشى األسموب مع و 

، ٚ٘يس:  ژڤ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹژ أسموب الجمؿ التي تقدَّمت عمييا في قولو تعالى:
: قدـ الخبر المضمر؛ ليصحَّ االبتداء (ٕ)وليس كما قاؿ الشياب الخفاجي

 بالنكرة؛ ألف النكرة موصوفة بالجممة بعدىا، وىذا مسوغ مف مسوغات االبتداء
 .(ٖ)بالنكرة

وذكر ابف عاشوٍر عمة حذؼ خبر )سالـ( عمى القوؿ: إف عامؿ 
المصدر )قوال( ىو الخبر، بأف الفعؿ ال يقبؿ التنويف؛ ألنو مف عالمات 
األسماء، وأراد أف يدؿَّ عمى تعظيـ القوؿ بالتنويف، فمو ذكر الفعؿ انتفت داللة 

 التعظيـ، لذلؾ حذؼ العامؿ، وأبقى المعموؿ، واهلل أعمـ.
لنيابة المفعوؿ المطمؽ وىو  (َساَلـٌ )وحذؼ خبر عاشور: )) قاؿ ابف

ألف تقديره: سالـ يقاؿ ليـ قواًل مف اهلل، والذي اقتضى  ؛عف الخبر (َقْوال) :قولو
حذؼ الفعؿ ونيابة المصدر عنو ىو استعداد المصدر لقبوؿ التنويف الداؿ عمى 

ىو  ادوف أف يؤتى بو مرفوعً  االتعظيـ، والذي اقتضى أف يكوف المصدر منصوبً 
 .(ٗ)((ما يشعر بو النصب مف كوف المصدر جاء بداًل عف الفعؿ

 حذف الدار والمدرور شم  طريقة االح راك

                                 
 .ٜٕٚ/  ٜ :الدر المصوفينظر:  (ٔ)
 .ٖٗ/  ٛينظر: حاشية الشياب:  (ٕ)
 .ٖٚ/  ٕٔ :روح المعاني (ٖ)
 .ٖٕٔ/  ٕٔ: التحرير والتنويرتفسير  (ٗ)
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واالحتباؾ: أف يجتمع في الكالـ متقابالف، فيحذؼ مف كؿ واحٍد منيما 
فما ذكر في كؿ محؿ قرينة معينة لممحذوؼ ، (ٔ)ما يقابمو؛ لداللة اآلخر عميو

 مف المحؿ اآلخر.
، ٛيس:  ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڳ ڳژ ومف االحتباؾ قولو تعالى:

ئ: وقاؿ الزجاج: وقر  (،إنا جعمنا في أيمانيـ) َوَقَرَأ اْبُف َعبَّاٍس:قاؿ القرطبي: ))
وال يقرأ بما خالؼ  ،وىذه القراءة تفسير :قاؿ النحاس(، ِإنَّا َجَعْمَنا ِفي َأْيِديِيـْ )

 ،إنا جعمنا في أعناقيـ :الكالـ حذؼ عمى قراءة الجماعة التقديرالمصحؼ وفي 
كناية عف األيدي ال عف  (ىيػ )فيي إلى األذقاف ف ،وفي أيدييـ أغالال

 :وتقديره ،ٔٛالنحؿ:  ژڃ چ  چژ :والعرب تحذؼ مثؿ ىذا ونظيره ،األعناؽ
أِلَفَّ اْلُغؿَّ ِإَذا  ؛اْلَبْردِ ِمَف اْلَحرّْ َوَقى ِمَف  فحذؼ ألف ما وقى ،وسرابيؿ تقيكـ البرد

: َكاَف ِفي اْلُعُنِؽ َفاَل ُبدَّ َأْف َيُكوَف ِفي اْلَيِد، َواَل ِسيََّما ڎ   ڌژ َوَقْد َقاَؿ المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ

ـَ َأنَُّو ُيَراُد ِبِو اأْلَْيِدي ،ژڎ  .(ٕ)((َفَقْد ُعِم
والطبرسي: ضمير ىي وقاؿ البغوي والطبري والزجاج وقاؿ اآللوسي: ))

ف لـ يتقدـ ليا ذكر ،لأليدي ألف الغؿ يتضمف  ؛لوضوح مكانيا مف المعنى ؛وا 
وما يكوف في العنؽ وحده أو في اليد وحدىا ال  ،العنؽ واليد ولذلؾ سمي جامعة

ومتى ذكر مع اليد كما في  ،فمتى ذكر مع العنؽ فاليد مرادة أيضا ،يسمى غال
في أيمانيـ ) :وفي قراءة ابف مسعود (،أغالالفي أيدييـ ) :قراءة ابف عباس

ا، وىذا ضرب مف اإليجاز واالختصار ونظير ذلؾ فالعنؽ مراد أيضً  (،أغالال
 قوؿ الشاعر:

 ومأأأأأأا أَري ْذا يممأأأأأأت أرضأأأأأأا

 

 أريأأأأأأأأأَ ال يأأأأأأأأأر أيظمأأأأأأأأأا يميلأأأأأأأأأي 

 

 أال يأأأأأأأر الأأأأأأأذي ألأأأأأأأا أر (يأأأأأأأه

 

 أم الشأأأأأأأأأأأر الأأأأأأأأأأأذي ال يأأأأأأأأأأأن ميلي 

 

                                 
، وينظر: خصائص بناء الجممة القرآنية ودالالتيا ٗٗٔ/  ٖالبرىاف في عمـو القرآف:  (ٔ)

 .ٖٕ٘البالغية في تفسير التحرير والتنوير: 
 .ٖٔٙ / ٗ :فتح القدير، و ٕٓٙ/  ٖ، وينظر: إعراب القرآف: ٚ/  ٘ٔ: تفسير القرطبي (ٕ)
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الخير والشر، وقد عمـ أف  :أي ،أييما :حيث ذكر الخير وحده وقاؿ
 .(ٔ)((الخير والشر يعرضاف لإلنساف

ولـ يرتِض الزمخشري أف يكوف ىناؾ محذوؼ، دؿَّ عميو السياؽ، ونصَّ 
عمى أف الضمير )ىي( يعود عمى األغالؿ، وىذا ىو الظاىر؛ ألف األغالؿ 
ىي المحدَّث عنيا، وعود الضمير عمى المحدَّث عنو أولى مف عوده عمى 
ف كاف المحدَّث عنو بعيًدا وكاف ىناؾ ضمير أقرب منو، واستد ؿَّ غيره، وا 

اْلُمْقَمُح: ِبِصيَغِة اْسـِ اْلَمْفُعوِؿ اْلَمْجُعوِؿ َقاِمًحا، ، فَ ژڳ ڳژالزمخشري بقولو: 
َأْي َراِفًعا َرْأَسُو َناِظًرا ِإَلى َفْوِقِو ُيَقاُؿ: قمحو الغّؿ، ِإذا َجَعَؿ َرَأَسُو َمْرُفوًعا َوَغضَّ 

 .(ٕ)َبَصَرُه، َفَمْدُلوُلُو ُمَركٌَّب ِمْف َشْيَئْيفِ 
وزعـ  ي،فإف قمت: فما قولؾ فيمف جعؿ الضمير لأليدقاؿ الزمخشري: ))
كاف ذكر األعناؽ  -وبذلؾ يسمى جامعة -ا لميد والعنؽأف الغؿ لما كاف جامعً 

 ژڳ ڳژ :؟ قمت: الوجو ما ذكرت لؾ، والدليؿ عميو قولويداال عمى ذكر األيد

ولو كاف الضمير  ،ژڎ  ڎ ڌژ :ََ أال ترى كيؼ جعؿ اإلقماح نتيجة قولو،
ا عمى أف ىذا اإلضمار فيو ب في اإلقماح ظاىرً لـ يكف معنى التسبُّ  ييدلأل

وترؾ الظاىر الذي يدعوه المعنى إلى نفسو إلى الباطف  ،ضرب مف التعسؼ
فإف قمت: فقد قرأ ابف  ،وترؾ لمحؽ األبمج إلى الباطؿ المجمج ،الذي يجفو عنو

، فيؿ تجّوز (في أيمانيـ) :وابف مسعود (،في أيدييـ) :عباس رضى اهلل عنيما
يماف؟ قمت: يأبى ذلؾ أو لأل يعمى ىاتيف القراءتيف أف تجعؿ الضمير لأليد

ف ذىب اإلضمار المتعسؼ ظيور كوف الضمير لأل غالؿ، وسداد المعنى وا 
 .(ٖ)((عميو كما ذكرت

                                 
 .ٕ٘ٔ / ٕٕ :روح المعاني (ٔ)
 .ٖٓ٘/  ٕٕ :التحرير والتنويرينظر: تفسير  (ٕ)
 .ٙ – ٘/  ٗالكشاؼ:  (ٖ)
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 يث يث  يث يث يثژ  ومف حذؼ المتعمَّؽ مف الجار والمجرور قولو تعالى:

، فمبيف اسـ فاعؿ مف أباف، وىو ٜٙيس:  ژ يث يث يث يث  يث  يث يثيث
، ٓٚيس:  ژڈ  يث يث يثژ قولو تعالى: (ٔ)يقتضي متعمًقا، فجعؿ ابف عطية

متعمًقا بقولو: )مبيف(، وذىب غيره إلى أف متعمقو محذوؼ، تقديره: مبيف لكؿ ما 
، فحذؼ متعمقو المراد منو (ٕ)فيو لمف يرومو حؽَّ رومو، ويسومو بأغمى سومو

، قاؿ السعدي: )) وليذا حذؼ  ،مبيف لما يطمب بيانو :أي ،ژ يث يثژ العمـو
ليدؿ عمى أنو مبيف لجميع الحؽ بأدلتو التفصيمية واإلجمالية والباطؿ  ؛المعموؿ

 .(ٖ)((وأدلة بطالنو وأنزلو اهلل كذلؾ عمى رسولو
 المبحث الثالث
 حذف الجملة

ما  ، وىو (ٗ)حذؼ جممةالحذؼ نوعاف إما حذؼ مفرد، وىذا األكثر، وا 
اعمـ أف اإليجاز بحذؼ المفردات أوسع أقؿُّ مف حذؼ المفرد، قاؿ العموي: ))

فميذا كثر  ؛االستعماؿ يألف المفردات أخؼ ف ؛مجاال مف حذؼ الجمؿ
 .(٘)((فييا

 .(ٙ)((وحذؼ المفرد أسيؿ مف حذؼ الجممةوقاؿ أبو حياف: ))
سبحانو وتعالى، ولحذؼ وحذؼ الجمؿ قميؿ، لكنو كثر في كتاب الحؽ 

الجمؿ أغراض منيا أداء ما يقصده المتكمـ مف المعنى المراد إيصالو إلى 
 المخاطب بألفاٍظ قميمة، أي: أقّؿ مف األلفاظ التي تؤديو.

                                 
 .ٕٙٗ/  ٗينظر: المحرر الوجيز:  (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/  ٙٔينظر: نظـ الدرر:  (ٕ)

 .ٜٛٙتفسير السعدي:  (ٖ)

والمراد بالجممة ىنا: الكالـ المستقؿ الذي ال يكوف جزًء مف كالـٍ آخر، ينظر: شرح  (ٗ)
 .ٜٙٔ/  ٖعمى التمخيص:  مختصر المعاني

 .٘٘/  ٕ :ألسرار البالغة وعمـو حقائؽ اإلعجازالمتضمف الطراز  (٘)

 .ٖٛ٘ / ٔ :تفسير البحر المحيط (ٙ)
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البالغة مدخؿ عظيـ، وأكثر  ياعمـ أف حذؼ الجمؿ لو فقاؿ العموي: ))
قدمو، وظيور أثره،  كتاب اهلل تعالى، وما ذاؾ إال مف أجؿ رسوخ يما يرد ف

 .(ٔ)((واشتيار عممو
وقاؿ الدكتور طاىر سميماف حمودة: ))تحذؼ الجمؿ في المغة مف 
الكالـ؛ تجنًبا لإلطالة، وجنوًحا إلى االختصار، ولذلؾ نمحظ أف حذفيا يقع في 
األساليب المركبة مف أكثر مف جممٍة، وىي أساليب الشرط، والقسـ، والعطؼ، 

ذا( التي تضاؼ إلى جممة، وقد أشرنا إلى شيٍء مف ذلؾ واالستفياـ، وبعد )إ
صدد الحديث عف طوؿ الكالـ باعتباره سبًبا مف أسباب الحذؼ، وغالب أنواع 

 .(ٕ)ىذا الحذؼ مطرد قياسي((
 ومف حذؼ الجمؿ:
 حذف دممة مقور القور

عمرو  :جممة أف تحكى، نحو: قاؿ زيد هاألصؿ في القوؿ إذا وقعت بعد
زيد منطمؽ، لكف الجممة في موضع نصٍب عمى أنيا مفعوؿ  :وتقوؿ، منطمؽ

 .(ٖ)بو
في وذكروا أف مفعوؿ القوؿ نوعاف )) إما مفرد، وىو عمى نوعيف: مفرد 

 نحو: معنى الجممة نحو: قمت شعًرا، وخطبة، وحديثًا، ومفرد يراد بو مجرد المفظ

مبنًيا لمفاعؿ ، أي: يطمؽ عميو ىذا االسـ، ولو كاف ٓٙاألنبياء:  ژٹ ٹ ٹژ
لنصب إبراىيـ خالًفا لمف منع ىذا النوع، وممف أجازه ابف خروؼ، والزمخشري، 

ما جممة تحكى فتكوف في موضع مفعولو((  .(ٗ)وا 

                                 
 .ٔ٘/  ٕ: ألسرار البالغة وعمـو حقائؽ اإلعجازالمتضمف الطراز  (ٔ)

 .ٕٗٛظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي:  (ٕ)

 ٔ، وحاشية الخضري:  ٗ٘/  ٕوحاشية الصباف: ،  ٖٓ٘/  ٔينظر: شرح ابف عقيؿ:  (ٖ)
 /ٖ٘ٓ. 

 .ٗ٘/  ٕ، وحاشية الصباف:  ٗ٘ – ٖ٘/  ٗشرح األشموني:  (ٗ)
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يس:  ژچ ڇ ڇڇ  ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈژ ومف حذؼ جممة مقوؿ القوؿ قولو تعالى:
مف إضافة اسـ  ژڇژو، فذكر القوؿ، ولـ يذكر مقولو، قاؿ ابف عاشور: ))ٙٚ

نكار البعث والتكذيب  :الجنس فيعـ، أي فال تحزنؾ أقواليـ في اإِلشراؾ وا 
واألذى لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسّمـ ولممؤمنيف، ولذلؾ حذؼ المقوؿ، أي ال 

 .(ٔ)((يحزنؾ قوليـ الذي مف شأنو أف يحزنؾ
 

 حذف دواب الشرط
 ،يجوز حذؼ جواب الشرط واالستغناء بالشرط عنوقاؿ ابف عقيؿ: ))

أنت ظالـ إف فعمت فحذؼ جواب  :نحو ،دليؿ عمى حذفو وذلؾ عندما يدؿُّ 
 وىذا ،أنت ظالـ إف فعمت فأنت ظالـ :والتقدير ،لداللة أنت ظالـ عميو ؛الشرط

وأما عكسو وىو حذؼ الشرط واالستغناء عنو بالجزاء  ،كثير في لسانيـ
 .(ٕ)((فقميؿ

، كما في كؿّْ حذٍؼ، واشترطوا لحذؼ جواب الشرط، أف يدؿَّ عميو دليؿ
 وأف يكوف فعؿ الشرط ماضًيا لفًظا، نحو: أنت ناجح إف درست، أو ماضًيا

 .(ٖ)معنى، وىو المضارع المنفي بػ )لـ(، نحو: أنت ظالـ إف لـ تفعؿ
فقد اجتمع ، ٛٔيس:  ژڎ ڌ ڌ ڈڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ  ڑ ڇ ڇژ  ومنو قولو تعالى:

القسـ؛ لذلؾ جعؿ الجواب  شرط وقسـ، والجواب لمسابؽ منيما، وىنا السابؽ
 لمقسـ، وجواب الشرط محذوؼ يدؿُّ عميو جواب القسـ، واهلل أعمـ.

اعمـ أف القسـ إذا تقدـ عمى الشرط، فإما أف يتقدـ عمى ) قاؿ الرضي:
ف زيدً  القسـ ما يطمب الخبر، ا واهلل إف أكرمتو نحو: زيد واهلل إف أتيتو يأتؾ، وا 

ف توسط بتقدـ )يجازؾ، أو ال يتقدـ، واألوؿ قد يجئ الكالـ عميو في قولو:  وا 
وكالمو اآلف فيما لـ يتقدـ عميو طالب خبر، بدليؿ قولو: أوؿ الكالـ، (، الشرط

                                 
 .ٕ٘ٔ/  ٕٔ: التحرير والتنويرتفسير  (ٔ)
 .ٕٙٛ/  ٕ: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ (ٕ)
 .ٕٙٛ/  ٕينظر: حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ:  (ٖ)
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ا، وبعده كممة الشرط، سواء ا أو مقدرً فنقوؿ: إذا تقدـ القسـ أوؿ الكالـ، ظاىرً 
أو )لوال(، أو أسماء الشرط، فاألكثر واألولى: اعتبار  ،أو )لو( ،كانت )إف(

القسـ دوف الشرط، فيجعؿ الجواب لمقسـ ويستغنى عف جواب الشرط، لقياـ 
 ژ  ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇژ جواب القسـ مقامو، أما في )إف( فكقولو تعالى:

 .(ٔ)((اآلية ،ٕٔالحشر: 
 

فقد ، ٜٔيس:  ژڍ ڌ ڌڎ ڎ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱژ: ومنو قولو تعالى
وىي )إف( الشرطية، مسبوقًة بيمزة االستفياـ، وجوابيا محذوؼ  ژڎ ژ وردت

 عند جميور البصرييف، وتقديره: إف ُذكّْرتـ فطائركـ معكـ، أو صحبكـ طائركـ؛
ـَ الجواِب ال َيْحتاج إلى ، ژڌ ڌژ :لداللِة ما تقدَّـ ِمْف قوِلو)) ُز تقدي وَمْف ُيَجوّْ

  .(ٕ)((َحْذؼٍ 
والثانية  ،بيمزتيف األولى ىمزة االستفياـ ،ژڎ ڳڳ ژ)): لوسياآلقاؿ 

 وابف عامر وسيميا باقي السبعة. ،الشرطية حققيا الكوفيوف (إف)ىمزة 
 ؟أييما يجاب ،واختمؼ سيبويو ويونس فيما إذا اجتمع استفياـ وشرط

وكأنو يستغني بو  ،تقدير المستفيـ عنو :أي ،فذىب سيبويو إلى إجابة االستفياـ
أئف ذكرتـ ووعظتـ بما فيو سعادتكـ : فالمعنى عميو ،ر جواب الشرطعف تقدي
ف شئت قدرت  ،ويقدر مضارع مرفوع ،أو تتوعدوف أو نحو ذلؾ ،تتطيروف وا 

 .(تطيرتـػ )ا كماضيً 
 ،وكأنو يستغني بو عف إجابة االستفياـ ،وذىب يونس إلى إجابة الشرط

أو نحوه مما يدؿ عميو ما  ،أئف ذكرتـ تتطيروا :فالتقدير، (ٖ)وتقدير مصب لو
ف شئت قدرت ماضيً  ،قبؿ  .(ٗ)((ا مجزـو المحؿويقدر مضارع مجزوـ وا 

                                 
 .٘٘ٗ/  ٗ :الكافيةشرح الرضي عمى  (ٔ)
 .ٕٗ٘/  ٜالدر المصوف:  (ٕ)

 ىكذا ىي في المطبوع. (ٖ)
 .ٜٖٙ/  ٔٔ :روح المعاني (ٗ)
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وذكر الدكتور فاضؿ السامرائي أف حذؼ الجواب ىنا مف باب 
 .(ٔ)االختصار

، فقد ٘ٗيس:  ژچ  چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ  ومنو قولو تعالى:
يذكر ليا جواًبا، لكف قولو جاءت إذا الظرفية مضمنًة معنى الشرط، ولكنو لـ 

، ُينبُئ عف الجواب، فالتقدير: إذا ٙٗيس:  ژڈ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈژ  تعالى:
ال يقدروف عمى  األف اإلعراض قد صار ليـ خمقً قيؿ ليـ اتقوا أعرضوا؛ 

 .(ٕ)االنفكاؾ مف أسره
ژ  :مف قولو تعالى (ٖ)بانفيامو ثقةً  ؛محذوؼ (إذا)وجواب قاؿ اآللوسي: ))

ا إذا كاف اإلنذار باآلية الكريمة فبعبارة ا، أمَّ ا بينً انفيامً  ژڈ ڍ  ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڇ ڇ
ألنيـ حيف أعرضوا عف آيات ربيـ فألف  ؛النص، وأما إذا كاف بغيرىا فبداللتو
ذا قيؿ ليـ اتقوا العذاب كأنو قيؿ: ،يعرضوا عف غيرىا بطريؽ األولى أو اتقوا  ،وا 

 .(ٗ)((ألنيـ اعتادوه وتمرنوا عميو ؛ما يوجبو أعرضوا
 وحذؼ الجواب لالختصار، واإليجاز، واهلل أعمـ.

والذي يبدو أنو حذؼ الجواب ىنا؛ ألف مف قيؿ ليـ: )اتقوا اهلل( كانوا 
كثيريف، فصدر عف كؿّْ واحٍد منيـ جواب مختمؼ عف اآلخر، فمف غير 

لؾ حذؼ الجواب، المعقوؿ أف يذكر جواب أحدىـ، وال يذكر جواب اآلخر؛ لذ
وتقدير العمماء الجواب بػ )أعرضوا( تقدير عاّـّ، ومجمؿ يقع عمى كؿّْ واحٍد 

 منيـ؛ ألنو ميما يكف جوابو فيو إعراض، واهلل أعمـ.

                                 
 .٘ٓٔ/  ٗينظر: معاني النحو:  (ٔ)
 .ٖٙٔ/  ٙٔ :نظـ الدرر في تناسب اآليات والسورينظر:  (ٕ)
أي: التي وزف )انفعؿ( لو معًنى واحد، وىو المطاوعة، وىو مختصّّ باألفعاؿ العالجية،  (ٖ)

تعالج بالجوارح الحسيّْة، وال تستعمؿ في غير العالج، فبناء انفعؿ مف الفيـ، وىو غير 
 .ٛٚ/  ٔعالجي، فيو نظر، واهلل أعمـ، ينظر: شرح الرضي عمى الشافية: 

 .ٜٔ/  ٗ :الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ، وينظر: ٜٕ/  ٖٕ :روح المعاني (ٗ)
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، فػ )إف( أداة شرٍط، وىي ٛٗيس:  ژہ   ٹ ۀ ۀ ہ ہ   ہژ ومنو قولو تعالى:
اْلَمْسَأَلُة الرازي: ))تستدعي جواًبا، وىو محذوؼ يفسره ما قبمو، قاؿ الفخر 

اْسِتْفَياـٌ اَل َيْصُمُح  (َمَتى)َ و ،ِلمشَّْرِط َوِىَي َتْسَتْدِعي َجَزاءً  (ِإفْ )اأْلُوَلى: وىي أف 
وَرِة اْسِتْفَياـٌ، َوِفي اْلَمْعَنى ِإْنَكارٌ  :َجَزاًء َفَما اْلَجَواُب؟ َنُقوؿُ  ـْ  ،ِىَي ِفي الصُّ َكَأنَُّي

ـْ  :َقاُلوا  .(ٔ)((َصاِدِقيَف ِفي ُوُقوِع اْلَحْشِر َفُقوُلوا َمَتى َيُكوفُ ِإْف ُكْنُت
 حذف الفعر

أحدىما: أف تحذفو والفاعؿ  حذؼ الفعؿ عمى ضربيف:قاؿ ابف جني: ))
فإذا وقع ذلؾ فيو حذؼ جممة، وذلؾ نحو: زيًدا ضربتو؛ ألنؾ أردت:  ،فيو

فسَّرتو بقولؾ: ضربتو، وكذلؾ قولؾ: أزيًدا  (ضربت)ضربت زيًدا، فممَّا أضمرت 
ف خنجًرا  مررت بو، وقوليـ: المرء مقتوؿ بما َقَتؿ بو، إف سيًفا فسيؼ، وا 
ف  فخنجر، أي: إف كاف الذي َقَتؿ بو سيًفا فالذي ُيقتؿ بو سيؼ، فكاف واسميا وا 

 لـ تكف مستقمة فإنيا تعتد اعتداد الجممة.
وذلؾ أف ، ا ىو غرض ىذا الموضعواآلخر: أف تحذؼ الفعؿ وحده، وىذ

يكوف الفاعؿ مفصواًل عنو مرفوًعا بو، وذلؾ نحو قولؾ: أزيد قاـ، فزيد مرفوع 
بفعؿ مضمر محذوؼ خاٍؿ مف الفاعؿ؛ ألنؾ تريد: أقاـ زيد، فممَّا أضمرتو 

 و، ٔالتكوير:  ژٱ ڦ ڦژ و ،ٕ االنشقاؽ: ژٹ ٹ ڤژ  :فسَّرتو بقولؾ: قاـ، وكذلؾ
 ونحوه، الفعؿ ،ٓٓٔاإلسراء:  ژڱ  ڱ ڱ ڱ ں ںژ  و، ٙٚٔالنساء:  ژپ پ ٹژ 

ف ىمؾ امرؤ،  ذا كورت الشمس، وا  فيو مضمر وحده، أي: إذا انشقَّت السماء، وا 
 ولو تممكوف، وعميو قولو:

 ْذا ارُن أرأي موسأ  رأ ٌر رم( أه

 

 فقأأأأام رفأأأأنس رأأأأين ويأأأأميك دأأأأازر 

 

وعبرة ىذا أف الفعؿ المضمر إذا كاف بعده  ،أي: إذا بمغ ابف أبي موسى
ف كاف بعده المرفوع بو فيو مضمر  ،اسـ منصوب بو ففيو فاعمو مضمًرا وا 

وربما جاء بعده المرفوع  ،مف الفاعؿ، أال ترى أنو ال يرتفع فاعالف بو ،مجرًدا
                                 

 .ٜٕٛ/  ٕٙ: التفسير الكبير (ٔ)
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والمنصوب جميًعا، نحو قوليـ: أما أنت منطمًقا انطمقُت معؾ، تقديره: ألف كنت 
فحذؼ الفعؿ فصار تقديره: ألف أنت منطمًقا، وكرىت  ،ًقا انطمقُت معؾمنطم

وُمصمحة لمفظ  ،ا مف الفعؿ)أف( االسـ فزيدت )ما( فصارت عوضً  مباشرة
 .(ٔ)((لتزوؿ مباشرة )أف( االسـ

ا لدليؿ يدؿ عمييما فال وأما حذؼ الفعؿ وفاعمو معً وقاؿ ابف مالؾ: ))
أي: ، ٖ٘ٔالبقرة:  ژپ ٹ ٹ  ژ  تعالى:كقولو ، وذلؾ كثير ،خالؼ في جوازه
، نجمعيا قادريف أي: بمى، ٗالقيامة:  ژڱ ڱژوقولو تعالى: ، نتبع ممة إبراىيـ

 .(ٕ)((واهلل أعمـ
ومف حذؼ الفعؿ عمى سبيؿ االشتغاؿ، أي: إنو حذؼ الفعؿ والفاعؿ، 

  يث  يث  يث يثژ فيكوف مف باب حذؼ الجمؿ، كما قاؿ ابف جني قولو تعالى:

، فالقمر منصوب بفعؿ مضمر مع فاعمو يفسره الفعؿ ٜٖيس:  ژيث  يث يث
 الذي بعده، أي: قدَّرنا سير القمر.
قرأ نافع وابف كثير وأبو عمٍرو  ،ژيث يثژ ولو:قاؿ السميف الحمبي: ))ق

فالرفُع عمى االبتداء، والنصُب بإضماِر فعٍؿ عمى  ،برفِعو، والباقوف بنصِبو
 .(ٖ)((االشتغاؿِ 

لسرعتو  ؛ونصبو الباقوف داللة عمى عظمة ىذا الجريوقاؿ البقاعي: ))
ؼ الفعؿ المفسر ما تقطعو الشمس في سنة، ولذلؾ ضعَّ  بقطعو في شيرٍ 

عمى شدة العناية  فيدؿَّ  ،مرتيف اليكوف مذكورً  ؛لمناصب وأعممو في ضمير القمر
 .(ٗ)((عمى تعظيـ الفعؿ فيو اتنبييً 

 

 حذف القور

                                 
 .ٖٔٛ – ٜٖٚ / ٕ :الخصائص (ٔ)

 .ٔٓٙ/  ٕشرح الكافية الشافية:  (ٕ)

 .ٕٓٚ/  ٜ :الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف (ٖ)

 .ٖٔٔ/  ٙٔ :نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور (ٗ)
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وىو كثير كما ينبئ عنو كالـ ومف حذؼ الفعؿ حذؼ فعؿ القوؿ، 
ڳ ڳ  ڳ ڱ ژ :َنْحو ،َوأْكثر مف َذِلؾ ُكمو حذؼ الَقْوؿعممائنا، قاؿ ابف ىشاـ: ))

حذؼ الَقْوؿ مف َحِديث  :َحتَّى َقاَؿ َأُبو َعميّ  ،ٕٗ - ٖٕالرعد:  ژڱ ڱ ں ں   ڱ
 .(ٔ)((َواَل حرج ،اْلَبْحر قؿ

، فقد ٜ٘يس:  ژڦ ڦ   ڦ ڦژ ومما خرج عمى حذؼ القوؿ قولو تعالى:
خرَّجو الشياب عمى أف ىناؾ قوال محذوًفا، تقديره: ويقاؿ امتازوا؛ ألنؾ لو لـ 
تقدّْر القوؿ المحذوؼ سيكوف ىناؾ عطؼ اإلنشاء )امتازوا( عمى الخبر )يقاؿ( 

َأو اَل يحسف عمى آخر  ،اَل يجوز عمى َرْأيٍ ))نَُّو العامؿ الناصب لػ )قوال(؛ أِلَ 
ْنَشاء عمى اْلَخَبر اْلُمَقابؿ لإلنشاء ،عطؼ الّطمب  .(ٕ)((َوُىَو قسـ مف اإْلِ

قاؿ الشياب معمًقا عمى قوؿ البيضاوي: ))وذلؾ حيف يسار بيـ إلى 
الجنة((: ))قولو: )وذلؾ حيف يسار بيـ إلى الجنة الخ(، لـ يتعرض كصاحب 
الكشاؼ لتوجيو عطفو؛ ألنو بحسب الظاىر مف عطؼ اإلنشاء عمى الخبر، 

يو إما بتقدير: ويقاؿ: امتازوا، عمى أنو معطوؼ عمى )يقاؿ( المقدَّر العامؿ ف
في )قوال(، وىو أقرب وأقؿُّ تكمًفا؛ ألف حذؼ القوؿ، وقياـ معمولو مقامو كثير، 

 .(ٖ)حتى قيؿ فيو: ىو البحر حدّْث عنو وال حرج، ...((
 

 الخاتمة

 الفصيح.الحذؼ أسموب بالغي لو أىمية ال تخفى عمى العربي  .ٔ

والحذؼ خالؼ األصؿ؛ إذ األصؿ في الكالـ العربي ىو الذكر، وما داـ 
المتكمـ خالؼ وخرج عف األصؿ فإنو يرمي إلى معًنى، فالحذؼ ال بدَّ أف يكوف 

والقرآف الكريـ أكثر مف راعى قضية الذكر لو غاية، فيو خالؼ األصؿ، 
 تحذؼ كممة إال حذفيا فال تذكر كممة إاّل إذا اقتضاىا السياؽ، وال))والحذؼ 

                                 
 .ٕٚٛ: مغني المبيب عف كتب األعاريب (ٔ)

 .ٗٙٔموصؿ الطالب إلى قواعد اإلعراب:  (ٕ)

 .ٜٖ/  ٖٕ، وينظر: روح المعاني: ٖ٘ – ٖٗ/  ٛحاشية الشياب:  (ٖ)
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 اطبيعيً  افي األسموب، بحيث تتداعى األلفاظ تداعيً  انسب وأكثر ترابطً أأبمُغ و 
حسبما تقتضيو األفكار، وتنحدر بسيولة ويسر حتى تتماسؾ في مواضعيا التي 

 .(ٔ)((ُىيئت ليا
ال بدَّ أف يكوف ىناؾ دليؿ عمى المحذوؼ، ألنو ال يحذؼ شيء إال  .ٕ

و، فإف لـ يكف ىناؾ دليؿ عمى المحذوؼ فإنو لغو مف لقرينة تدؿُّ عمي
 الحديث.

 الحذؼ قد يكوف في جزء الكممة، أو الكممة، أو جزء الجممة، أو الجممة. .ٖ

عمة حذؼ ياء المتكمـ في )ينقذوف( ىي لمداللة عمى أف اإلنقاذ ضعيؼ؛  .4
 ألف الزيادة في المبنى تدؿُّ عمى الزيادة في المعنى، فممَّا حذؼ الياء دؿَّ 
عمى أف اإلنقاذ ضعيؼ؛ ليناسب ضعؼ اإلرادة في حذؼ ياء المتكمـ 

 .ژۋ   ۋژ قولو: مف

، حذؼ حرؼ النداء مف ٜ٘يس:  ژڦ ڦ ڦڦژ وفي قولو تعالى: .٘
؛ وحذفو ىنا لمعجمة، واإلسراع بقصد الفراغ مف الكالـ بسرعةٍ  المنادى،

يطيؿ  ألنيـ ليسوا ممف ُيطاؿ الكالـ معيـ، فيـ غير مرغوٍب بيـ، فكيؼ
 الحؽ معيـ الكالـ مف خالؿ ذكر حرؼ النداء؟.

، أفَّ كسر ٙٚيس:  ژچ ڇ ڇڇ  ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈژ في قولو تعالى: الذي يبدو .ٙ
( أقوى في التعميؿ مف فتح ىمزتيا؛ ألفَّ فتح اليمزة يعني أنيا  ىمزة )إفَّ

، وىو تعميؿ متعمؽ  مؤولة بمفرد مجرور بالـ التعميؿ المحذوفة كما مرَّ
( فإنيا بعدـ الح زف، أي تعميؿ مقيَّد، وليس مطمًقا، أما كسر ىمزة )إفَّ

تؤوؿ بجممٍة، وىي جممة استئنافية غير متعمقة بما قبميا، ولكنيا عامَّة 
 في كؿّْ شيٍء، فيي لمتعميؿ المطمؽ، واهلل أعمـ.

، فقد ٘ٗيس:  ژچ  چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ  أما في قولو تعالى: .ٚ
معنى الشرط، ولكنو لـ يذكر ليا جواًبا،  جاءت إذا الظرفية مضمنةً 

                                 
 .ٛٛٔعجاز: فكرة النظـ بيف وجوه اإل (ٔ)
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والذي يبدو أنو حذؼ الجواب ىنا؛ ألف مف قيؿ ليـ: )اتقوا اهلل( كانوا 
كثيريف، فصدر عف كؿّْ واحٍد منيـ جواب مختمؼ عف اآلخر، فمف غير 
المعقوؿ أف يذكر جواب أحدىـ، وال يذكر جواب اآلخر؛ لذلؾ حذؼ 

)أعرضوا( تقدير عاّـّ، ومجمؿ يقع  الجواب، وتقدير العمماء الجواب بػ
 عمى كؿّْ واحٍد منيـ؛ ألنو ميما يكف جوابو فيو إعراض، واهلل أعمـ.
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 المصادر

 السيوطي الرحمف عبد الديف جالؿ: القرآف عموـ فياإلتقاف  .ٔ
 -ىػٙٔٗٔ - لبناف - الفكر دار(، ٔ، ط )المندوب سعيد: تحقيؽ ،ىػ(ٜٔٔ)ت

 .ـٜٜٙٔ

 أبي بف الرحمف عبد الديف جالؿ ،السيوطي :النحو في والنظائر األشباه .ٕ
، سالـ العاؿ عبد: تحقيؽ ،(ىػٜٔٔت) بكر  الرسالة، مؤسسة(، ٔط ) مكـر

 .ـٜ٘ٛٔ ،بيروت

 النحاس إسماعيؿ بف محمد بف أحمد جعفر أبو  القرآف: إعراب .ٖ

 - بيروت - الكتب عالـ (،ٖ) ط ،زاىد غازي زىير د. تحقيؽ: ،ىػ(ٖٖٛ)ت
 .ـٜٛٛٔ -ىػٜٓٗٔ

اإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ: بيجت عبد الواحد صالح، دار  .ٗ
 الفكر لمنشر والتوزيع.

البرىاف في عموـ القرآف: محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي أبو عبد  .٘
ىػ(، تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة، بيروت، ٜٗٚاهلل )ت
 ىػ.ٜٖٔٔ

، وصور مف تطبيقاتيا، بييكؿ وفنونياالبالغة العربية أسسيا وعموميا  .ٙ
، دار القمـ، ٔعبد الرحمف حسف حبنكة الميداني، ط : جديد مف طريؼ وتميد

 .ـٜٜٙٔدمشؽ، الدار الشامية، بيروت، 
 أبو الميثي، بالوالء، الكناني محبوب بف بحر بف والتبييف: عمرو البياف .ٚ

 .ىػٖٕٗٔبيروت،  اليالؿ، ومكتبة ، دار(ىػٕ٘٘ت) بالجاحظ الشيير عثماف،
تدريج األداني إلى قراءة شرح السعد عمى تصريؼ الزنجاني: الشيخ عبد  .ٛ

الحؽ سبط العالمة النووي الثاني، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي 
 وشركاه، )د، ت(.
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تفسير أبي السعود )إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ(: أبي  .ٜ
 -ىػ(، دار إحياء التراث العربي ٜٔ٘دي )تالسعود محمد بف محمد العما

 بيروت.
تفسير البحر المحيط: أبو حياف األندلسي، محمد بف يوسؼ  .ٓٔ
(، دار الكتب ٔىػ(، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد الموجود، وآخريف، ط )٘ٗٚ)ت

 ـ.ٕٔٓٓىػ، ٕٕٗٔالعممية، بيروت، 
تفسير البيضاوي: اإلماـ أبي سعيد ناصر الديف عبد اهلل بف عمر بف  .ٔٔ
 محمد 

 ىػ(، مطبوع مع حاشية الشياب.ٜٔٙ)ت
ـ(، الدار ٖٜٚٔمحمد الطاىر بف عاشور )ت: والتنوير التحريرتفسير  .ٕٔ

 ـ.ٜٗٛٔالتونسية لمنشر، تونس، 

 عبد :(المناف كالـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير) السعدي تفسير .ٖٔ

 - بيروت - الرسالة مؤسسة، عثيميف ابف تحقيؽ: السعدي، ناصر بف الرحمف
 .ـٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔ

تفسير الشعراوي: الشيخ الدكتور: محمد متولي الشعراوي مف دوف  .ٗٔ
 معمومات.

 أحمد بف محمد اهلل عبد أبو القرآف(: ألحكاـ )الجامع القرطبي تفسير .٘ٔ

 ، )د، ت(.القاىرة – الشعب دار القرطبي، األنصاري
 الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد اهلل عبد أبو :التفسير الكبير .ٙٔ
(، ٖ، ط )(ىػٙٓٙ ت) الري خطيب الرازي الديف بفخر الممقب الرازي التيمي
 ىػ. ٕٓٗٔبيروت،  – العربي التراث إحياء دار

تحقيؽ ىػ(، ٖٓٚ)ت أبو منصور محمد بف أحمد األزىريتيذيب المغة:  .ٚٔ
 -بيروت   -دار إحياء التراث العربي   (،ٔ، ط ): محمد عوض مرعب

 .ـٕٔٓٓ
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( ، دار ٔفاضؿ صػالح السػامرائي، ط ) كتوردالنى: الجممة العربية والمع .ٛٔ
 ـ.ٕٚٓٓىػ ، ٕٛٗٔ عماف، المممكة األردنية، الفكر،

حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ: محمد الخضري الشافعي، عمؽ  .ٜٔ
لبناف،  –(، دار الكتب العممية، بيروت ٔعمييا، تركي فرحاف المصطفى، ط )

  ـ.ٜٜٛٔىػ، ٜٔٗٔ

 حاشية الدسوقي عمى شرح التمخيص لمسعد: مصطفى محمد الدسوقي  .ٕٓ
 ىػ(، مطبوع مع شروح التمخيص. ٖٕٓٔ)ت 

حاشية الشياب عمى تفسير البيضاوي )عناية القاضي وكفاية الراضي(:  .ٕٔ
ىػ( ضبطو، وخرج ٜٙٓٔالخفاجي، شياب الديف أحمد بف محمد بف عمر )ت

دار الكتب العممية، بيروت،  (،ٔأحاديثو: الشيخ عبد الرزاؽ الميدي، ط )
 ـ.ٜٜٚٔىػ،  ٚٔٗٔ
 حاشية الصباف عمى شرح األشموني: محمد بف عمي الصباف الشافعي  .ٕٕ
(، دار الكتب ٔىػ(، ضبطو، وصححو إبراىيـ شمس الديف، ط ) ٕٙٓٔ)ت 

 ـ. ٜٜٚٔىػ،  ٚٔٗٔالعممية، بيروت، 

حاشية زادة عمى تفسير البيضاوي: شيخ زادة، محمد بف مصمح الديف  .ٖٕ
ىػ(، مطبوع باألوفسيت في مكتبة الحقيقة، استانبوؿ، ٜٔ٘مصطفى القوجوي )ت

 ـ.ٜٜٔٔىػ، ٔٔٗٔتركيا، 
خصائص بناء الجممة القرآنية وداللتيا البالغية في تفسير التحرير  .ٕٗ

والتنوير: د. إبراىيـ عمي الجعيد، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجمس كمية المغة 
 ـ.ٜٜٜٔة عمى الحاسوب، العربية، جامعة أـ القرى، مطبوع

تحقيؽ: محمد عمي  ،ىػ(ٕٜٖ)ت الخصائص: أبو الفتح عثماف ابف جني .ٕ٘
 )د، ت(. بيروت ،عالـ الكتب ،النجار
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الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف: السميف الحمبي، أحمد بف  .ٕٙ
ىػ(، تحقيؽ: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ )د، ٙ٘ٚ)ت يوسؼ
 ت(.

الجرجاني  محمد بف عبدالرحمف بف عبد القاىر بكر أبو :اإلعجازدالئؿ  .ٕٚ
بيروت،  – العربي الكتاب دار (،ٔط )، التنجي محمد .د: ىػ(، تحقيؽٗٚٗ)ت

 ـ.ٜٜ٘ٔ
، الخموتي الحنفي االستانبولي مصطفى بف حقي إسماعيؿروح البياف:  .ٕٛ
 .بيروت – الفكر ، دار(ىػٕٚٔٔت) الفداء أبو المولى
تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني: اآللوسي، شياب روح المعاني في  .ٜٕ

(، دار ٕىػ(، تحقيؽ: د. محمد السيد الجميند، ط )ٕٓٚٔالديف محمود )ت
 ىػ.ٗٓٗٔ -بيروت  -إحياء التراث العربي 

، تحقيؽ: د ىػ(ٕٜٖ)تأبو الفتح عثماف ابف جني سر صناعة اإلعراب:  .ٖٓ
 .ـٜ٘ٛٔىػ ٘ٓٗٔ -دمشؽ  -دار القمـ (، ٔط ) ،. حسف ىنداوي

 مطبوع مع حاشية الخضري. :مالؾ ابف ألفية عمى عقيؿ ابف شرح .ٖٔ

شرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ: األشموني، عمي بف محمد بف  .ٕٖ
 عيسى 
 ىػ(، مطبوع مع حاشية الصباف. ٜٛٔ)ت 

 االسترابادي، رضي الديف محمد بف الحسف: لشافيةعمى اشرح الرضي  .ٖٖ
ىػ(، تحقيؽ: محمد نور الحسف، ومحمد الزفزاؼ، ومحمد محيي الديف ٙٛٙ)ت

 ـ.ٕ٘ٓٓىػ، ٕٙٗٔ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٔعبد الحميد، ط )
)كتاب الكافية في النحو(: االسترابادي،  :شرح الرضي عمى الكافية .ٖٗ

د، ) –بيروت  –ىػ(، دار الكتب العممية ٙٛٙرضي الديف محمد بف الحسف )ت
  ت(.
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 أبو الجياني، الطائي مالؾ ابف اهلل، عبد بف محمدشرح الكافية الشافية:  .ٖ٘
(، ٔىريدي، ط ) أحمد المنعـ عبد :، تحقيؽ(ىػٕٚٙت) الديف جماؿ اهلل، عبد

حياء العممي البحث مركز القرى أـ جامعة  الشريعة كمية اإلسالمي التراث وا 
 المكرمة. مكة اإلسالمية والدراسات

السعد التفتازاني، مسعود بف شرح مختصر المعاني عمى التمخيص:  .ٖٙ
(، مؤسسة دار البياف العربي، ودار اليادي، بيروت، ٗط )ىػ(، ٖٜٚعمر )ت
 ـ، مطبوع ضمف شروح التمخيص.ٕٜٜٔىػ، ٕٔٗٔ

بيروت،  –ىػ(، عالـ الكتب ٖٗٙابف يعيش بف عمي )ت شرح المفصؿ: .ٖٚ
 )د، ت(.

ىػ( ، مطبعة دار ٖٜٖتحماد ) الصحاح: لمجوىري: إسماعيؿ بف .ٖٛ
 ـ.ٜٙ٘ٔالكتاب العربي، 

الطراز المتضمف ألسرار البالغة وعموـ حقائؽ اإلعجاز: يحيى بف حمزة  .ٜٖ
 – العصرية المكتبة(، ٔ، ط )ىػ (ٜٗٚبف عمي بف إبراىيـ العموي اليمني ) ت

 ىػ.ٖٕٗٔبيروت، 
الدار ظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي: د. طاىر سميماف حمودة،  .ٓٗ

 ـ.ٜٜٛٔالجامعية، االسكندرية، مصر، 
(، مؤسسة دار البياف ٗعروس األفراح: بياء الديف السبكي، ط ) .ٔٗ

ـ، مطبوع ضمف شروح ٕٜٜٔىػ، ٕٔٗٔالعربي، ودار اليادي، بيروت، 
 التمخيص.

عمى طريؽ التفسير البياني: الدكتور: فاضؿ صالح السامرائي، جامعة  .ٕٗ
 .ٕٗٓٓىػ، ٕ٘ٗٔالشارقة، مركز البحوث والدراسات، 

عمؿ التعبير القرآني عند الرازي في التفسير الكبير: د. أحمد جمعة  .ٖٗ
محمود الييتي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجمس كمية اآلداب في جامعة 

 ـ.ٜٜٜٔىػ، ٕٓٗٔبغداد، مطبوعة عمى الحاسوب، 
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عمـ المعاني في التفسير الكبير لمفخر الرازي، وأثره في الدراسات  .ٗٗ
ائزة سالـ صالح يحيى أحمد، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجمس البالغية: د. ف

 ـ.ٕٜٜٔكمية المغة العربية، جامعة أـ القرى، مطبوعة عمى اآللة الكاتبة، 
 بف محمد التفسير: عمـ مف والدراية الرواية فني بيف الجامع القدير فتح .٘ٗ

 .بيروت – الفكر دار ىػ(،ٕ٘٘ٔ)ت الشوكاني محمد بف عمي
عجاز في القرآف الكريـ: د. فتحي أحمد عامر، ف وجوه اإلفكرة النظـ بي .ٙٗ

 .ـٜ٘ٚٔ، القاىرة، األىراـمطابع 
 القاسـ التأويؿ: أبو وجوه في األقاويؿ وعيوف التنزيؿ حقائؽ عف الكشاؼ .ٚٗ

 الرزاؽ عبد: ىػ(، تحقيؽٖٛ٘الخوارزمي )ت الزمخشري عمر بف محمود
 بيروت. – العربي التراث إحياء الميدي، دار

 الدمشقي عادؿ ابف عمي بف عمر حفص أبوالمباب في عموـ الكتاب:  .ٛٗ
 عمي والشيخ الموجود عبد أحمد عادؿ الشيخ: ىػ(، تحقيؽٓٛٛالحنبمي )ت

 ـ.ٜٜٛٔىػ، ٜٔٗٔبيروت،  العممية، الكتب (، دارٔمعوض، ط ) محمد
ىػ(،  ٔٔٚلساف العرب: محمد بف مكـر ابف منظور المصري )ت  .ٜٗ

 –بيروت  –دار صادر  –( ٔط ) –محمد قاسـ النجدي تحقيؽ: عبد الرحمف 
 .ٖٜٜٔىػ،  ٖٔٗٔ

ابف  الديف ضياء الفتح وأب: والشاعر الكاتب أدب في السائر المثؿ .ٓ٘
 بيروت، - العصرية المكتبة ،الحميد عبد الديف محيي محمد: تحقيؽاألثير، 
 ـ.ٜٜ٘ٔ
 الفتح عنيا: أبو واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبييف في المحتسب .ٔ٘
، تحقيؽ: عمي النجي ناصؼ، ود. عبد (ىػٕٜٖت) الموصمي جني بف عثماف

(، دار سزكيف لمطباعة والنشر،، ٕالحميـ النجار، ود. عبد الفتاح شمبي، ط )
 ـ.ٜٙٛٔىػ، ٙٓٗٔ
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محمد عبد الحؽ بف  والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أب .ٕ٘
(، ٔد الشافي محمد، ط )ىػ(، تحقيؽ: عبد السالـ عبٙٗ٘عطية األندلسي )ت
 ـ.ٖٜٜٔ -ىػٖٔٗٔ -لبناف  -دار الكتب العممية 

(، دار الفكر ٕمعاني النحو: الدكتور فاضؿ صالح السامرائي، ط ) .ٖ٘
  ـ. ٖٕٓٓىػ،  ٖٕٗٔلمطباعة والنشر، األردف، 

 القرآف إعجاز) وُيسمَّى القرآف، إعجاز في األقراف معترؾمعترؾ األقراف:  .ٗ٘
، (ىػٜٔٔت) السيوطي الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف : عبد(األقراف ومعترؾ

 .ـٜٛٛٔ - ىػٛٓٗٔلبناف،  – بيروت - العممية الكتب (، دارٔط )
 عبد بف أحمد بف يوسؼ بف اهلل عبد: مغني المبيب عف كتب األعاريب .٘٘
. د: ، تحقيؽ(ىػٔٙٚت) ىشاـ ابف الديف، جماؿ محمد، أبو يوسؼ، ابف اهلل

 ـ.ٜ٘ٛٔدمشؽ،  – الفكر (، دارٙاهلل، ط ) حمد عمي محمد/  المبارؾ مازف
 ىػ(، مطبوع مع شرح المفصؿ البف يعيش.ٖٛ٘المفصؿ: الزمخشري )ت .ٙ٘

ىػ(، ٜٙٙالمقرب: عمي بف مؤمف المعروؼ بابف عصفور األشبيمي )ت .ٚ٘
تحقيؽ: د. عبد الستار الجواري، وعبد اهلل الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 

 ـ. ٜٔٚٔ
(، ٗمواىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح: ابف يعقوب المغربي، ط ) .ٛ٘

ـ، مطبوع ٕٜٜٔىػ، ٕٔٗٔمؤسسة دار البياف العربي، ودار اليادي، بيروت، 
 ضمف شروح التمخيص. 

 بف بكر أبي بف اهلل عبد بف خالدموصؿ الطالب إلى قواعد اإلعراب:  .ٜ٘
 بالوقاد عرؼي وكاف المصري، الديف زيف األزىري، الجرجاويّ  محمد

ىػ، ٘ٔٗٔبيروت،  – (، الرسالةٔمجاىد، ط ) الكريـ عبد: ، تحقيؽ(ىػٜ٘ٓت)
 .ـٜٜٙٔ
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نظـ الدرر في ترتيب اآليات والسور: البقاعي، برىاف الديف أبو الحسف  .ٓٙ
ىػ(، وضع حواشيو: عبد الرزاؽ غالب الميدي، ط ٘ٛٛإبراىيـ بف عمر )ت

 ـ.ٕٙٓٓىػ، ٕٚٗٔ(، دار الكتب العممية، بيروت، ٖ)
ىػ( ضمف ٖٙٛتعمي بف عيسى الرماني )النكت في إعجاز القرآف:  .ٔٙ

د. سعد زغموؿ، . و ،: محمد خمؼ اهللقيؽالقرآف، تح إعجازثالث رسائؿ في 
 .ـٜٛٙٔدار المعارؼ، مصر، 

 

 

 

  



 

 

14 

 د. محمود سليمان & محمد خالد  . م. د.  أ
 

  

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

By. 

A.P.Dr.Mohamed Khaled Rahal Obeidi 
Anbar University / Faculty of Arts / Department of English Language 
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Abstract 

This research discusses ellipsis in Arabic language. 

Ellipsis is considered as a tool for understanding Holly Quran 

and the speeches of Prophet Muhammad (peace be upon him). 

Actually, it needs an ample expert to know the Ellipsis as well 

as it could not be done without the evidence in order to 

understand the addressee; otherwise it will be part from the 

prescience.  

Sorat Yassin has been chosen to study the ellipsis in 

Arabic language. This research is also considered as an applied 

and rhetorical study in ellipsis and its kinds within Sorat 

Yassin and based on the ellipsis in interpretation books.   
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ـَ  ـَ صارت النقائُض ميدانًا مقترحاَ ِل اللتماس  التجربة الشعورية .... ؟ وِل

ىي التعريفات التي حاولت أف ترسـ صورة واضحة  عمقيا وانعكاساتيا ؟ كثيرةُ 
. (ٔ)(ومنيا وصفو بػ )أنو عبارة عف صياغة فنية لتجربة بشرية، المبلمح لمشعر

ُُ ، التجربة ىي انعكاس الحياة عمي وجداف الفرد يمس الروح أو  انعكاسٍ  أًي
ليس في الحياة كميا أمر يمكف أف تعتبره تجربة ليا قيمتيا )إذ ، يحرؾ العاطفة

التي تعمو بيا عمى سواىا، بؿ كؿ ما تقع عمية الحواس وكؿ ما يمس ، الذاتية
إنيا صورة  اإلنساف  في   (ٕ)(وكؿ ما ينفعؿ بو األديب ىو مادٌة فنية ، العاطفة

الشاعر يعّبر في تجربتو عما في نفسو مف )ألف ، بالتوترتضج  لحظة وىاجةٍ 
أو عف موقؼ ، سواء كاف تعبيرًا عف حالة مف حاالت نفسو ىو، صراع داخمي

. حتى الوىـ واالنفبلت مف قيود الواقع والمنطؽ واألعراؼ (ٖ)إنساني عاـ تمثمو(
جربة ما  داـ اإلنساف مؤمنًا بضرورتو فػ )الت، يمكف أف يعد تجربة شعورية

، الشعورية إفضاء بذات النفس يشبو بالحقيقة كما ىي في خواطر الشاعر وتفكيره
واالنفعاؿ الصادؽ بالتجربة  (ٗ)(في إخبلص يشبو إخبلص الصوفي لعقيدتو

واعتناقيا بحرارة عامبلف أساسياف لنجاحيا في مد الجسور بيف المبدع والمتمقي. 
إلحساس معيف مف بدء مبلحظتو  التجربة تعني في النياية معايشة كاممة)إف 

لو وىجو واقتداره عمى الحموؿ فينا بشكؿ  إلي تخّمقو فنيًا إلي تشّكمو النيائي عالماً 

                                 
مؤسسة الخانجي، مصر  ٜ٘النقد التطبيقي والموازنات، د . محمد الصادؽ  عفيفي:  (ٔ)

 ـ ٜٛٚٔىػ / ٜٖٛٔ
 نفسو.   (ٕ)
، دار نيضة مصر لمطباعة والنشر، ٖٖٙالنقد األدبي الحديث، د. محمد غنيمي ىبلؿ:  (ٖ)

 القاىرة )د . ت( .  

 .  ٖٗٙنفسو:  المصدر (ٗ)
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الى خمقو في إطار فني كما خمقنا ىو عمى مستوى عاطفي  يدفعنا دفعاً ، معيف
  (ٔ)(وفكري

في المراحؿ المبكرة لنشوء الشعر وتطوره انساؽ الشعراء وراء منيج غير 
كانت تتوالى أبيات القصيدة عمى نحو ال )منيج أرساه الذوؽ وارتضاه  فػ ، دوفم

، ما يتخيؿ أنو في رحمة  فكاف غالباً ، يبرره إال واقع حياة البدوي ومشاعره النفسية
فيقؼ ويتذكر صبواتو مع حبيبتو ، فيصادؼ أطبلؿ منازؿ األحبة ورسوميا

ويذكر ما صادؼ في رحمتو مف ثـ ينتقؿ الى  وصؼ مطيتو في سفره ، النازحة
مشاؽ وأىواؿ،  لينتقؿ الى  غرض القصيدة مف مدح أو غيره وينتيي مف 

   (ٕ)(ال يعنى بخاتمة ليا، قصيدتو كيفما انتيى

تقوـ عمى كؿ منيما دالئؿ تؤكد ، حالة مثؿ ىذه يمكف أف يقاؿ فييا قوالف
األوؿ ىو أف بنية القصيدة العربية في مراحؿ نشأتيا األولى كانت  ، حقيقتو

 بواألخر ىو إمكانية تأثير التجار ، محكومة بمنيج صاغو الذوؽ الجمعي
الشعورية في بناء القصيدة تأثيرًا يفسح المجاؿ لمشاعر لمتخفؼ مف قيود المنيج 

ي بناء القصيدة فمـ أحيانًا . أما المنيج المدروس الذي يخضع لمقواعد النظرية ف
.  (ٖ)يظير تأثيره وتشيع أحكامو بيف الشعراء والنقاد إال في العصر العباسي 

في منيج ىذا  (البنية)وىنا نجد أف مف الضروري تحديد المراد مف تسمية 
ذلؾ ألف مفاىيـ عدة انبثقت منيا ومف تسمية أخرى تشترؾ معيا في ، البحث

(، الوحدة)توحي بيا تسمية ذات صمة ىي  مثمما(، البناء)الجذر المغوي ،ىي 
 عضوية( . )أو  (موضوعية)سواء كانت 

                                 
.المركز القومي العربي لمثقافة  ٖٚٙعف المغة واألدب والنقد، د .محمد أحمد العزب:  (ٔ)

، بيروت )د . ت  (والعمـو
.  دار نيضة مصر لمطباعة  ٕٔٓالنقد األدبي الحديث د . محمد غنيمي ىبلؿ:  (ٕ)

 والنشر، القاىرة )د ػ ت( .
 .  ٕٕٓػػ  ٕٔٓينظر المصدر نفسو:  (ٖ)
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 محدداً  ، ولقد آثرنا منو فيماً (ٔ)قيؿ الكثير في التعريؼ بيذه التسميات 
(ٕ)(تتصؿ بتركيب النص)ىو  أنيا ، لمبنية

 
ربما ارتبط بالييكؿ أو )وأف البناء  

وعرفتو بأنو األسموب الذي  ىيكبلً ولذلؾ عدت ناقدة عربية البناء ، التصميـ
إلى ىذا الفيـ نستطيع القوؿ إف  واستناداً  (ٖ)(يختاره الشاعر لعرض الموضوع

نما تتعدد بناه ، الشعر في عصر ما قبؿ اإلسبلـ ال ينحصر في بنية محددة وا 
وبنية القصيدة ذات ، وبنية المقطوعة، بنية الرجز: لتتفرع في أربع صور ىي

. (ٗ)المكتممة القصيدة وبنية، الواحدالموضوع الشعري 
 

 

أما الرجز فيو وليد االنفعاؿ الذي تفوؽ عناية الراجز باستيعابو عنايتو 
 مما جعؿ بنيتو محكومة بباعثو الموضوعي .، بخمؽ    الصورة

وأما المقطوعة الشعرية فإنيا ال تتيح فرصة مناسبة  لتأمؿ بنية أدائية 
 محددة .

في كؿ منيما أوسع  ياألخرياف فإف طاقة التعبير اإلبداعوأما البنيتاف 
ف كبًل منيما يمكف أف  تعد ، مدى مما تفصح عنو األرجوزة و المقطوعة وا 

الشعري الذي يعمد الشاعر الى صياغتو بعد اجتياز مرحمة االنفعاؿ )األنموذج 
لتي تستقر مف قدرتو اإلبداعية ما يييئ لنياياتو الحادة ا وفيوفر ل، اآلني بالحدث

يمتزج فيو الباعث ، في الذاكرة فرصة التحوؿ بالحدث إلى نسغ شعري
الموضوعي باالنفعاؿ اإلنساني وتستثمر فيو طاقة التعبير اإلبداعي إليصاؿ 
القناعة المتفردة إلى وعي المتمقي مف خبلؿ استثارة مشاعره وانبياره الفطري 

                                 
،  ٕٔػػ ٖٔينظر: بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديـ  و المعاصر، مرشد الزبيدي : (ٔ)

 ـ .ٜٜٗٔدار الشؤوف الثقافية العامة بغداد 
 .ٜٔالمصدر نفسو:  (ٕ)

، دار العمـ لممبلييف، ٗٔ.ط ٖٕٗنفسو وينظر: قضايا الشعر المعاصرة نازؾ المبلئكة:  (ٖ)
 ـ .ٕٚٓٓبيروت 

مطبعة جامعة  ٛدراسات نقدية في األدب العربي، د. محمود عبداهلل الجادر :ينظر:  (ٗ)
 ـ .ٜٜٓٔبغداد، العراؽ 
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انبثاؽ القصيدة )فإف ، تقاء ىذهوعمى الرغـ  مف نقطة االل (ٔ)(باألداء الجمالي
، لمعيار الفحولة الشعرية المكتممة واستقرار نمطيا انتيى إلى وضعيا أساساً 
َر القصيدة ذات الموضوع الشعري الواحد إلى مرتبة أدنى ويبدو أف ىذه  وأخَّ

فكانت معيار اختيارىـ ألفضؿ النماذج ، الحقيقة وقرت في نفوس العمماء
ر بمغ عند بعض العمماء أف يتحدث عف القصيدة ذات بؿ إف األم، الجاىمية

  . (ٕ)(الموضوع الواحد وكأنيا استثناء مف قاعدة

متخذًا غرض اليجاء ، جمياً  شاع فف النقائض في العصر األموي شيوعاً    
فيو العقؿ العربي ومرانو الواسع عمى )رافدا إياه بميارات عدة ىي ثمار ، منطمقاً 

والمناظرة في النِّحؿ السياسية والعقيدية وفي الفقو وشؤوف التشريع الحوار والجدؿ 
.  وفي ضوء ذلؾ كمو أخذ شعراء النقائض يتناظروف في حقائؽ القبائؿ 

ويبحث في أدلتو ، وكؿ منيـ يدرس موضوعو دراسة دقيقة، ومفاخرىا ومثالبيا
اء في النقائض قاـ أساس اليج (ٖ)(ليوثقيا وفي أدلة خصمو لينقضيا دليبًل دليبلً 

وىيأ ذلؾ )عمي العصبيات القبمية التي اختمطت في العصر األموي بالسياسة 
 بحيث أصبحت ال تحتوي فخراً ، لمنقيضة ألف تخوض في مديح الخمفاء والوالة

بؿ  تحتوي كذلؾ مديحاً ،  كما تحتوي نسيبًا وغزاًل. والشاعر في ، وىجاء فحسب
ي معانيو كما يستميـ قدرة العقؿ العربي كؿ ىذه الموضوعات يستميـ اإلسبلـ ف

عمى التوليد في المعاني  وقدرتو أيضاً ، الجديدة عمى الجداؿ ونقض الدليؿ بالدليؿ
وال شؾ  (ٗ)(معقداً  . ولذلؾ كمو أصبحت النقيضة عند الفرزدؽ وجرير عمبًل فنياً 

  في  أف صفة التعقيد الفني يمكف أف تشمؿ قصائد األخطؿ، النو يمثؿ واحداً 

                                 
 . ٜ: دراسات نقدية في األدب العربي، د. محمود عبداهلل الجادر  (ٔ)
 . ٓٔ – ٜالمصدر نفسو:  (ٕ)

 ، دار المعارؼ،ٚط  ٕٕٗتاريخ األدب العربي، العصر اإلسبلمي، د . شوقي ضيؼ:  (ٖ)
 ـ.ٜٙٚٔمصر 

 ٕٙٗػػ  ٕ٘ٗالمصدر نفسو:  (ٗ)
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مف ثبلثة أقطاب بارزة في فف النقائض . ولقد رافقت شيوع النقائض حقائؽ 
وظواىر أثرت في بناء النقيضة ووسمتيا بطابع مف التميز . فيي تمبية لحاجات 

يمثميا التطمع إلى نمط مف التسمية وتزجية أوقات الفراغ الذي شاع ، اجتماعية
عف العامؿ السياسي الذي جعؿ  فضبلً ، بعد نشأة المدف العربية واالستقرار فييا

 لمتبشير أو الرد عمى الخصـو . الشعر سبلحاً 
ولقد كسا شعراء النقائض غرض اليجاء حمة أخرى غير التي رآه الناس  

مف أشكاؿ اليجاء المعروفة عند العرب .  جاداً  لـ تأخذ شكبلً )فالنقائض ، فييا
يوؼ ...  فمـ تكف مف ىذه األشكاؿ لشيرت معيا الس ولو أنيا أخذت شكبلً 

إنما ىي مسألة مناظرة فنية بالشعر  في عصبيات ، المسألة مسألة ىجاء حاد
وكذلؾ أسيـ الجانب الموضوعي في التأثير قي بناء  (ٔ)(القبائؿ والعشائر

النقيضة والخروج بيا عف  المنيج  السائد . وأوضح ما يتجمى ىذا في نقائض 
كفكرة أف الفرزدؽ قيف ،أو فكرة ذؿ ، عندىماوأرجع الى أي فكرة )جرير والفرزدؽ 

بني كميب فسترى كبل منيما يعرض الفكرة التي يقؼ عندىا في صور كثيرة ،إذ 
وكأنما يريد أف اليبقي فييا ، ما يزاؿ يوّلد فييا وما يزاؿ يستنبط ويفرِّع ويشعِّبُ 

ء كؿ بيا أحدىما عمى خصمو، فستراه يقؼ بإزا بقية . وانظر في أي نقيضة يردُ 
مثؿ ىذا التوجو جعؿ لمنقيضة عالميا الخاص  (ٕ)(بيت قالو صاحبو ويرد عميو

بؿ تحكمو  ، منيجيا الخاص الذي ال يرسمو الذوؽ الجمعي: ويمكف أف يقاؿ
التجارب الشعورية الذاتية . وتتضح خصوصية منيج النقيضة حيف نوازنو بمنيج 

ورية أخرى وفي أغراض التي ينظميا في ضوء تجارب شع، قصائد الشاعر نفسو
جاىمي النمط بدوي السمات لـ يتأثر )في عمومو  أخرى . فشعرالفرزدؽ مثبلً 

بقوة نظمو وببلغة أسموبو وفصاحة ألفاظو، حتى تبدو القصيدة  زبالحضر، يمتا

                                 
 . ٕٔ٘ – ٕٓ٘:  تاريخ األدب العربي، العصر اإلسبلمي، د . شوقي ضيؼ  (ٔ)

 . ٕٔ٘: المصدر نفسو (ٕ)
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ولقد نيج الشاعر الفرزدؽ في كثير مف قصائده  (ٔ)(متراصة كالبنياف المتماسؾ
أو في تعدد أغراضيا ، اء في افتتاح القصيدةسو  ، منيج الشعراء الجاىمييف

والموضوعات التي اعتادوا اإللماـ بيا قبؿ تناوؿ الغرض الرئيس . ففي قصيدة 
يمدح فييا شاعرًا مف بني شيباف اسمو عبد اهلل بف عبد األعمى بف أبي عمرة * 

 الشعراء فيقوؿ : فيستيؿ قصيدتو بالنسيب شأف كثير م
َِ ممْ ََ مم  ْ ِْ ََقمم ََ َِ همملََِارَ َسمم لََكمم ُد َِ 

 

اِ َهممممل  ممممْرُضَِ َِ َِ َ لَِ َْ اكممممدع َََُِ ْةَ  َِ  ُسمممم

 

ُكْ ممم ََ َِارََُ،ََِ  فِإّ َهممملَ،َإذاَتُمممْذَكْرَ مممَم

 

ِِ َََِكُ  دِ الِ َاكّ ْفِسََتهةملُضَ  (ٕ)داِ م
 

 

قطعيا عمى ظير ناقة قوية .  ، ويصؼ رحمة لو في  أرض مقفرة
أنو لـ يذكر أية إشارة الى قطعو ىذه األرض وتجشمو عناء الرحمة  توالآلف
مما يدؿ عمى أف ىذا الوصؼ جاء انسياقًا وراء منيج  ، إلى الممدوح وصوالً 

 اقتفاه الشعراء. يقوؿ :
 ََ ََ رةَ مممم َبهمممملََ ممممْةالُ َِرةمممم    ِأْرض 

 

َُِِ ممْ ََفَ مملِ هل  َاكَبِيممةُرََطْرَفمم  ةُغممضا

 

ََِةْ َةِرّةممممممََْعممممم ََُقط  َ ْةرَاَ ممممم َِ  ِلمممممَْ

 

ََةمم ّطَاك  ْسمم َُ  (3) مم َُيممَعداِ َهلَُكَ ةمم  
 

 

ََََََََََََ
 

ثـ ينتقؿ إلى لوحة أخرى سبقو  إلى اإللماـ بيا الشعراء قبمو، ىي 
 فيبدأ بوصؼ فرسو :، وصؼ الطرد

 ََ ِكةَعممم ََِ ْفمممرَاَلَكمممرَُتْ مممَرْزَِبَسمممْةر  َِ َِ 

 

َةممد َفمم َ  ُ ََبهمملََطّةمملَ  ِْ  ِرَقمملِ َهلَغممَد

 

                                 
بيروت، لبناف، ،  قدـ لو شرحو . مجيد طراد، دار الكتاب العربي، ٖٔديواف الفرزدؽ :  (ٔ)

 ـ .  ٕٗٓٓ -ىػ/  ٕ٘ٗٔ
الشيباني، كاف شاعرًا وكاف ابوه شاعرًا، وىو كثير االمثاؿ في شعره . ينظر * ىو عبد الممؾ 

 ، دار صادر بيروت لمطباعة .ٔ٘ٚ/ٔ(، ٔ٘ٚ:مختصر تأريخ دمشؽ: البف منظور)ت 
 .ٜٔالديواف :   (ٕ)
 .نفسو  (ٖ)
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َ ِ ّةمممملَ  ممممْرُ َبهمممملَِسممممْربلَ  َِ ََُِ،ََذ  كَأ عمممم

 

َِ لِ َهممممل  ُِرَاكّيَرّةمممملَأْسممممَفَرْ َ مممم َ  ُ ُ مممم

 

ََ فَعلَدةُ َ َِ ْعَ م َ  ِ  هلََبةَ َتمَ ْ س 

 

َِ لِ َهملَ  َيمْدَرَاكمراْ ِ ََقبمَعَ ْة َُ (1)َِرِّ
 

 

 وىو المدح . وال يّطردُ ، لينطمؽ بعد رسـ ىذه الموحة . إلى غرضو الرئيس
ففي مدائحو لخمفاء بني أمية ولعدد مف ، ىذا المنيج في مدائح الفرزدؽ كميا

 رجاؿ دولتيـ
ـُ ، مثمما فعؿ في ىذه القصيدة ، ال يترؾ فاصمة بيف النسيب و المديح َفُيمِّ

مثؿ صنيعو في  ، ػػ يطوؿ أحيانا ػػ ليشرع بعده بالمديح بالنسيب إلمامًا يسيراً 
 :بف عبد الممؾ ،إذ يقوؿ في مطمعياليد بف يزيد قصيدتو التي يمدح فييا الو 

َ ََ لَت م ،َأِبة َُ ِْ أْ ََسم  ُأَ ّ  َاكمّ ْفسََ

 

ََ ْ مممم  َِ َُمممم ََممممْعَ َِكممممَ ْفسَ ِ مممملَُدِر   ِك لَؤ

 

ََةْ َ مممممممِ َاُ َبةَْ ِْ ْ ََأْكَ َهممممممملَأ َ،َ َ ممممممملِا 
 

ممملََفِفَةهممملَِقمممَفللَُ  داَؤ  اكمممّ ْفِسَِ ّ ممم ََِ

 

 فيقوؿ :، ثـ يأخذ بالمدح بعد ىذا النسيب مباشرة
ََ ،َُأَرّ مممم   أ ةممممَرَاكُ ممممؤِ  ةَ َِكَةلَ مممم

 

ل  ََبْعمممَدَاِ َُةْرَ مممََْق ممملَؤ ََ (2)ِبَكّفْةممم
 

 

ومثؿ منيجو ىذا في المديح منيجو في اليجاء الذي تطورت مف خبللو 
ذلؾ الذي انياؿ بو عمى خصوـ أو أشخاص ىـ خارج عالـ ، النقيضة
 .  (ٖ)النقائض

  -في الغالب    -يبتعد فيو ، آخر مميزاً  أما في نقائضو فإف لو منيجاً 
عف أي وجو شبو بما اعتاده في قصائده األخرى. وال يمكف الحكـ بدقة عمى 

أما النقائض القصار،  ، مبلمح ىذا المنيج إال مف خبلؿ نقائضو الطواؿ
فإف التحديد الدقيؽ فييا لطبيعة المنيج يتداخؿ بمواصفات  والمقطوعات  تحديداً 

 فنية . المقطوعة ال

                                 
 .ٕٓػ ٜٔالديواف :  (ٔ)

، ٚٙ، ٕٙ، ٖٗ، ٖٖينظر: ومثؿ ىذه القصيدة كثير مف مدائحو .  ٕٕ: المصدر نفسو   (ٕ)
ٚٓ ،ٚٔ ،ٖٚ  . 

 .ٛ٘، ٙٗ، ٗٗوينظر:  ٕٙمثؿ ىجائو الميمب بف أبي صفرة . ينظر: الديواف:  (ٖ)
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عدد غير قميؿ مف نقائض الفرزدؽ جاءت عمى شكؿ مقطوعات، وفييا 
، نابذا ما اعتاده الشعراء مف المقدمات الطممية والنسيب، يبدأ بمياجمة خصومة

 مثؿ قولو :
ََظلِك ممملَ ََتَغّ مممََْ ِرةمممُرَبممم َُ َِ  اكَ رَاَغممم

 

ِِ لُبَهمممم،َِكتَممممْةرَ    لَفالَقمممم َاكتّممممةَرَُ ممممرّاَ 
 

َ كمملَ َ  ،اكممّ ْ ِرَيََةسممَتطةُعَهلِتَممْةرَ 
 

ِْ ممممملَ   (1)إَكْةَهمممملََرَبلُبَهممممملَإذاََزَ ممممَرْ ََة
 

 

يبدأ في ىجاء عشيرة جرير ، وبعد تسفيو رأى جرير في ىجائو بني تيـ
 فيقوؿ :، قياساً بتيـ المعروفة صولتيـ عمى األعداء، وبياف ىواف شأنيـ

َِكَ ممممملر ََ ممممملَُتَغة مممممرَُ ّل َ َُكَلْةمممممئ  ِْ  ،َسممممم
 

َتْةر ُ َ  َِرَقلُبَهملَِ لَْاألِداِلَُغْلمئ  َِ(2)
 

 

ولعؿ شروع الفرزدؽ ، األبيات السابقة جزء مف نص مكّوف مف سبعة أبيات
في اليدؼ الرئيس ليذا الفف جاء انصياعًا لممنيج المعيود في المقطوعات 

 الشعرية، التي ال يتيح عدد أبياتيا فسحة لتعدد اإلغراض .
نيج فييا ، ولمفرزدؽ مقطوعة أخرى في ىجاء جرير،  قواميا ثبلثة أبيات 

 المنيج ذاتو ،يقوؿ في مطمعيا :
، َ اكَةمْرُئَُ قمَعَل رََ ةِْ َََ  ّ ِِ  َ ْكف َاأل

 

َ َلَ َاكَعةِرََ ْ ُرِئَُ   ََِ (3)ِابُ َاكَ رَاغ
 

بتجربتو الشعورية وأكثر دقة  ولكف منيجو في القصائد يبدو أوثؽ ارتباطاً 
فصاحاً  عف طبيعة كيانو النفسي ؛ فحيف تمور نفسو  في التعبير عف روحو وا 

ىو في الغالب ، أو حيف يعاني مرارة حادة مف مؤثر خارجي، بانفعاؿ عنيؼ
 مثؿ قولو :، عنيؼ ببل مقدمات ىجمة مف خصمو جرير نراه يبدأ النقيضة بردٍ 

َََََةَلْفمممممم َُ ََ ّكمممممم  ِاكُ َيممممممّلَِْبممممممَرئ 

 

 َِْ َ ممممممممممل ِْ (4)اكَهممممممممممِدّ َُ َ لعممممممممممَدا َِأ
 

 

                                 
 .  ٜٙالديواف:  (ٔ)

 . نفسو  (ٕ)
 . ٚٓٔ: وينظر ٗٛنفسو:  (ٖ)
 . ٕٗٔ:الديواف (ٗ)



 

 

78 

أ.د. جبير صالح & د. محمود  
 شالل

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

تبيف ىذه القصيدة أثر التجربة  الشعورية في بنائيا وتكشؼ عف أسموب 
فنرى الشاعر يندفع وراء انفعالو ، الشاعر في االستجابة ليا واإلفصاح عنيا

مقٍدمًا إياه بالقسـ ، الحاد ويستجيب لزخـ غضبو المتفجر،  فيبدأ ىجومو العنيؼ
بؿ لجأ الى إيراد ثبلثة مف المقدسات ، ولـ يكتؼ بقسـ واحدليزيده قوه وتأثيرًا . 

وعززىا ػ عمى  (رب الكعبة)وىي الذات العمية ، التي شاعت في حياة المسمميف
ليشرع بعد القسـ مباشرة  في (، و )أعناؽ اليدي (المصمى)الرغـ مف جبلليا ػ بػ 

ليقوؿ ، ضبوىو النيؿ مف خصمو الذي أثار في نفسو ذلؾ الغ، الغرض الرئيس
: 

 ِ لمممممَ ََب ممممم َُكَلْةمممممئَ ََكَ مممممْدََقلّمممممد َُ

 

ِاِك َََِقالِ مممممدََ  (ٔ)َبلِقَةمممممل َفممممم َاكّسممممم
 

 

، لئلسياب نرى الشاعر يزيد فكرة البيت إيضاحاً  والف في القصيدة متسعاً 
 :فيقوؿ (فيستطرد ليثري االستعارة التي حققيا في البيت السابؽ )قبلئد

ََممممئَ  كِكممممم َََْقالِ ممممَدََكممممْةَسَ مممم ََذ َِ 

 

اِسممممرََ  َِ (2)ُ  ِ ممممم ل َِ مممممْ ََ َهممممّ رََََ 
 

 

الفكرة األولى مف القصيدة ىي اإلخبار المؤيد بالقسـ  بصولٍة أثخف فييا 
إذ ، لينتقؿ بعدىا الى اسموب آخر ىو الخطاب المباشر، الشاعر خصمو بالجراح

مف الغيبة الى الحضور، وراح يياجمو بأسموب يجيده ويبرع  نقؿ خصمو جريراً 
ويذكر رجاليـ الذيف شادوا صرح األمجاد . ، ه ويعدد مآثر قوموفيفاخر ، فيو

 يختتميا بقولو :، ويستغرؽ ىذا الغرض ستة عشر بيتاً 
َََ َِي لِ ُ َهممممممملَُأ َِ ََمممممممل،ََد ِْ َُمممممممْرََبَ  َِ 

 

ِاكُبَ مممممممل َََِفَ مممممممْ َِ ْيمممممممعَُ  َ  اكمممممممّدِلِ ِر  

 

َََ ِي بَ ممممممممل ََُِأ َََِ ِْ َ َكممممممممداِرر  مممممممم َِ 

 

(3)ُأّ َهممممممممممممل َِأْكممممممممممممَررََِِكَ ْةمممممممممممممرَا َ  
 

 

ىذا الفخر الذي استغرؽ القسـ األعظـ مف القصيدة ىو الفكرة الثانية التي 
وتبقي في ىذا البناء فسحة ،أعدىا الشاعر لفكرة ثالثة وثيقة ، استوعبيا بناؤىا

                                 
 .ٕٗٔ: نفسو   (ٔ)

 نفسو . (ٕ)
 . ٕٙٔ:  الديواف (ٖ)
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ىذه الفكرة التي يمكف ، وىي فكرة النيؿ مف خصمو، الصمة بالفكرتيف السابقتيف
بالطابع العاـ والفيـ السائد لرسالة  قياساً  (ٔ)(المحور الموضوعي)أف تعد 
 النقائض .

 جاءت الفكرة الثالثة في خمسة أبيات ىي : 
ََيََتُعمممممداََب ممممم َكَلْةممممم ََ  ،ئَ َفَ ممممملََكممممم

 

 ْةممممممممممممَرَُْرَبلكَ ممممممممممممُأيرَا غََََِتْ ممممممممممممُدئَُ 

 

َةمممملََ رةممممرَُ ََ َفْ ممممُر ْبممممدََ َِأ مممم ََََِ َِ 

 

ََََِكَغةمممممممرَِ   إْةمممممممَدَْاكُ ْ َكمممممممرَا ََِأِبةممممممم

 

 ،ِكَغمممممةِرََقممممْ لَََِتَعّ ممممَْةمممملَ ممممَمِرةرَُ
 

ََممممممممَئَاك مممممممَمَيلِ دَُ  َقممممممممْدََذ ِا ََِ  كلمممممممّر

 

 ،ِ ْ َهممملَِ َفكممممَْةَ َتَممممُرّدَ ممملَِبُعَ مممل ََ
 

َ ممممممملَِبِ َبممممممملعَِ   ِ ْيمممممممَرَُ َقهعممممممممرَا ََِ

 

ِاكُ َع  ممممممم  َبلكُ َف  ممممممممِْلَ ََ  ،َغَلْبممممممممُت
 

َبْةممممممم َِ  ِاكَ لِفَ مممممممل ََِ (2)اكُ ْةممممممممَتب َ
 

 

الى  القسـ مف النص سعياً  حيف نرصد الجانب االنفعالي في روح ىذا
لغة  يثأشير قوة التجربة الشعورية نجده خافت الحدة ػ وىذا مممح أسموبي مؤثر ف

وسما النص كمو بروح ، عف الشطط في التجربة وبعد اً  النص ػ مما يعني رصانةً 
متأنية ػ عمي الرغـ مف سمبيتيا ػ روح بعيدة عف عنفواف الشباب ونزؽ  

 المتخاصميف. 
 يجمعيا طابع واحدٍ ، ار القصيدة في مقاطعيا الثبلثة متناسقةجاءت أفك

متأثرة بتجربة شعورية أحكمت ، وأفكار تنتسب إلى عوالـ ذات مبلمح متشابية
 ًُ فمما الشؾ فيو أف في ىذه القصيدة وحده ، سمطتيا عمى النص بناًء ولغًة

                                 
شاعت فكرة عف ىيكؿ القصيدة في صورتيا المثاؿ ترى أف بناءىا الفني والموضوعي  (ٔ)

 يتمثؿ في 
 تشكيؿ فني ثبلثي ىو: االفتتاحية والرحمة والمحور الموضوعي .     
ينظر: مقدمات القصائد العشر )المعمقات( وعبلقتيا بالتجربة الشعرية د .بيجت عبد      

 الغفور 
 ( .  ٖٚكمية اآلداب، العدد ) ، مجمةٕألحديثي:      

 . ٕٙٔالديواف  :  (ٕ)
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وحدة ، (ٔ)(العبلقة بيف أبيات القصيدة والصمة الشكمية بينيا)عضوية خمقتيا 
. ويتكرر طابع الوحدة العضوية ىذا في قصيدة  (ٕ)تشمؿ األفكار والمشاعر

 قائبلً :، . ويرد عميو (ٖ)ييجو فييا الطِِّرّماَح ، أخرى لمفرزدؽ معدودة بيف نقائضو
َاكَعْبمممُدَاكط ِرّ مملُ َسمممترََ ََ ََتممَم  ُه،َكَ ممْدَ

 

ََُِِأْيمممممممَلَِْبَ ممممممملرَ   َ ممممممم ِْ  َفَتَيممممممملع َََِق

 

كأّ َهمملََسممِعةراَ  َِمملَ  ْ َِ ممْ ُهْرَُِ  َِ  َقمم

 

ِهَُ  ُ ممم ُ لّممم َََِ َ ممملِزةرَ َُِ لمممَْاكّ ممملرَِ َِ(4)
 

 

اندفع ،مسوقاً بحدة انفعالو وثقؿ  ومثمما فعؿ الفرزدؽ في ىجائو جريراً 
معرضا ً عف المنيج المعيود مف  حتجربتو الشعورية في النيؿ مف الطر ما

 نسيب ووصؼ طمؿ أو رحمة .
واستوفاه الشاعر ، األولى ىي اليجاء، عمى فكرتيفوجاءت القصيدة مبنية ً 

 منيا البيتاف المذكوراف يمييما قولو :، في أربعة أبيات
 

 ،َف مممملَأْ َ َبممممْ َُأرعَاكِعممممماَلفّ ََطة مممم َ 
 

كََ  َأْ َبيَمممممممْ َََِِ ُ مممممممِز  َِ  لّممممممم َِأقََِكمممممممْ َ

 

ِكَطة مممْلَ  َ مممْدَ لَِقمممالَدَاكلّمممؤِرَِةْلفممملَ  َِ 

 

َظلّمم ََُِ  لِرَ َهمملَفمم ََةْةمم َُ  (5)َبلتَممْ ََِ
 

 

ىذا الغرض الذي يبرع فيو الفرزدؽ براعة ، أما الفكرة األخرى فيي الفخر
، يغذييا عمؽ تجريتو  واستعداده الفطري ومؤىبلتو الذاتية وعراقة نسبو ةتام

                                 
دار الشؤوف   ٚٚبناء القصيدة الفني في النقد العربي القديـ والمعاصرة مرشد الزبيدي:  (ٔ)

 ـ .ٜٜٗٔالثقافية، بغداد 
 . نفسو  المصدر ينظر:  (ٕ)
في الشاـ  الطِِّرّماُح: ىو ابو حكيـ بف الحكـ مف طي، شاعر اسبلمي فحؿ، ولد ونشأ (ٖ)

وانتقؿ الى الكوفة، وكاف معممًا فييا . ولو ديواف صغير . ينظر االعبلـ لخير الديف 
ياقوت  ـ، وينظر معجـ االدباء ، ٜٜٙٔ -ىػ  ٜٖٛٔ، بيروت، ٖ،ط ٕٕ٘/ ٖالزركمي، 
 ، دار صادر، بيروت، )د. ت( .ٕٚٛ/ ٔالحموي، 

 . ٖٓٔالديواف:  (ٗ)

 . ٖٓٔلديواف  :ا (٘)
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ومجد عشيرتو . ولقد امتد ىذا الغرض عمى الباقي مف طوؿ القصيدة وقوامو 
 بقبيمتو : عر مفتخراً يبدؤىا الشا، ثمانية عشر بيتاً 

ََ َِ مممملََ َ َعتَْ  ،َ مممملَداَرََمممملَِ ممممْ ََقبةَلمممم
 

َبلكّسمممُةِ َِ   ّل َِاْسمممَتظَََإذاَ ممملََتِ مممةر   

 

ََ ََب مم َُ ْةَيممَ ل َ  ََ  ةَبمم  ِ ممْ ََتِ ممةر 

 

َِ ممممَ َاكّ ممممألْكمممم  َآَبمممملل  (1)أّد ََِلسََِرِر  
 

 

واختفت صورة ، ولقد ساد الفخر الجمعي ىذا القسـ مف القصيدة سيادة تامة
 بسيطة في قولو : الفرد ػ الشاعر ػ إال لمحةً 

ِا مملَ َاكّسممّرََةتمم َتَذْبممذب  ،َسممَ ْتُهْرَزُِ
 

  ََ اََقَ ممملت َُيمممْلَب ِْ (2)فلسمممتَ ّر َََِِيََقممم
 

 

ألف خصمو ، ويبدو أف الشاعر تناسى ذاتو وجيد في إعبلء اسـ القبيمة
 مف قبيمة أخرى .

ثاني ، ولمتجربة الشعورية واالنفعاؿ أثرىما الجمي في إبداع الشاعر جرير 
ظاىرة النقائض، سواء في بنية القصيدة أو أسموبيا وطريقة الشاعر في  بأقطا

 التعبير .  
بؿ إف ، مف األمور المتفؽ عمييا أف المغة العربية في حقيقتيا لغة مجازية

ذا المجاؿ وصفًا أكثر عمقا وداللة األستاذ عباس محمود العقاد وصفيا في ى
 . (ٖ)إنيا لغة المجاز()وتركيزاً، حيف قاؿ

 
القدرة عمى نقؿ ىواجسو )إف ىذا األسموب األدائي العربي يتيح لمشاعر

وأحاسيسو وحاالتو النفسية والتوترات الحادة التي يعاني منيا ،أماـ الحياة والموت 
لتقطيا مف واقعة إذ وجدىا أكثر والرحيؿ واالستقرار عبر كيانات موضوعية، ا

                                 
 .نفسو   (ٔ)

 .ٖٔٔنفسو:  (ٕ)

 ـ .ٜٚ٘ٔ، دار المعارؼ بمصر، ٖ٘ينظر: المغة الشاعرة ػ عباس محمود العقاد:  (ٖ)
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لمعاناتو، فأسقط عمييا ما في نفسو ومنحيا بعدًا  اً وأكثر استيعاب استشرافاً 
 .      (ٔ)(رمزياً 

وال سيما النقائض كاف ، في األغراض الشعرية التي ألـ بيا الشاعر كميا
، الرقة في الطبع  و حدة االنفعاؿ: منطمقو تجربة شعورية  تؤطرىا مزيتاف ىما

مف  ولكمتييما مجاليا الرحب في نقيضتو . إذ اعتاد أف يشرع في النقيضة منطمقاً 
ىذه الرقة في الطبع جعمتو يتفوؽ عمى منافسيو في )الجانب الرقيؽ في ذاتو، و

مثمما جعمتو يمتاز مف منافسيو وخصومة بروعة استيبلال  (ٕ)(المواقؼ العاطفية
مف  حرص عمى أف يمّوف بو كثيراً الذي ، في نقائضو حيف يأخذ بالنسيب وت

فيو ، األسموب الجاىمي واآلخر العذري: بيف أسموبيف)فيو  نقائضو، جامعاً 
وينتقؿ مف تمؾ ، مف األوصاؼ يصؼ المرأة بما لجأ إلية الشعراء سابقاً 

ليحدثنا عف لوعتو وألمو وعف نزعات الفؤاد والشكوى ، األوصاؼ إلى داخؿ نفسو
نقائض كثيرة لجرير تؤكد ىذا الرأي وتبيف ىذا  (ٖ) (إلى األرض والسماء

الذي لـ ينصرؼ عنو الشاعر وىو في غمرة انشغالو بالنيؿ مف ، األسموب
ويشير فييا ، خصومو، منيا قصيدة يستيميا بمدح األمير عبد العزيز بف مرواف

إلى خصومو مف الشعراء، ذاكرًا ما ألحقو بيـ مف ىواف .  يستيؿ جريٍر قصيدتو 
 : خصصيما لذكر األمير ىما  ببيتيف

 
َتَ ممممممل َكمممممبََ َََِ  َ  ؛ َرَاأل ةممممممُرَكُغْرَبمممممم

 

زَا مممممم  َِ َ ِ   َفَلَ ممممممْدََ ِسممممممةُ َِبممممممراَ َتة  
 

َكممممْرَُةَبممممعَْبممممذ َُطلُممممَإّ َاألِ ةممممرََ   ِ 

 

َزْفممممَر ََََيممممْدَعَاكفُممممؤادَِ  ممممَعدالَََِِ (4)اكيا
 

 

                                 
، جامعة بغداد، بيت ٛٗدراسات في الشعر العربي، د بيجت عبد الغفور ألحديثي:    (ٔ)

 . الحكمة ،بغداد )د ،ت(
 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔ، شرح  د. يوسؼ عبد، دار الجيؿ، بيروت، ٕٔديواف جرير:  (ٕ)
 . ٔٔالمصدر نفسو:  (ٖ)
 . ٛٔ ديواف جرير:   (ٗ)
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 ويأخذ بعدىما بالنسيب، فيقوؿ: 
 ،َقْلبمممم ََةَةمممملت َبلكِةَسمممملِ َُ َكلعمممم َ 

 

ُةِةمممممّبُهّ ََيمممممداَ َفممممم َاألْيمممممدالَِ  َِ 

 

ْ مممَدَُ َرق ممممشَ  َ مممْدُ َِبهمممّ ََِ  إّ ممم ََِ

 

َ مممملل  َِ   مممملََبعممممُضَةمممملَ ِتِهّ ََغةممممُرَ

 

ِِيمممملَكُهّ ََتَ لابمممممل ، َ ممممْدُ َ َكَ ممممْدََِ َِ 

 

 ََللَِةَ ََةفممممممم ُلَك ْفَةمممممممكلكّظمممممممّعَِةممممممم 
 

 

ِ ْ هممممملََ  مممممزِيَ  َرْفممممم َُ َِ َزَكةِ َ ِْ  بممممملأل

 

َ َ مممممممم  (1)لِل َ اكَ ْرَ ممممممممَبُ َقمممممممملَِ ََِلزِيَ َِ
 

 

يأخذ الشاعر بعدىا بالنيؿ مف ، وتمتد مقطوعة النسيب في سبعة أبيات
 فيقوؿ :، خصومو

رَْ َِ ِِد َُ لُمممم ممممرع َِ ْةممممَ َبمممملكَ ِطراِ َ َِ  دا

 

ُكممممّ ََغةممممَرَِبممممرَالََِ،ََةتممممََْبممممرَأ ََ  َِ(2)
 

 

ناؿ فييا الفرزدؽ ، خصومو الشعراء في أحد عشر بيتاً  ويمتد ىجاء جريرٍ 
بوصفو أبرز خصومو وأبعدىـ صيتًا وأخطرىـ  ، األوفر مف اليجاءالنصيب 

. ويعود الشاعر بعد أف يفرغ  شحنتو مف االنفعاؿ إلى مديح األمير في  شأناً 
 يختتـ بيا القصيدة .، أربعة أبيات

القائميف عمى مديح رجؿ مثؿ ممدوح الشاعر ، لمطمع القصيدة وخاتمتيا 
بوصفيا نقيضة مف النقائض وىذه ، يسفي ىذه القصيدة صمة بغرضيا الرئ

الصمة ىي سعي الشاعر إلى اإل يحاء لمممدوح باالقتدار وعمو الشأف في قوؿ 
 وىي دليؿ عمى الوحدة العضوية في بناء القصيدة .، الشعر
ومف خبلؿ النظر ، وحيف نحاوؿ تقويـ التجربة الشعورية في القصيدة فنياً  

النسيب واليجاء نجد : وىما مقطعاف، انيفي أكثر مقاطعيا صمة بالجانب الوجد
إذ اعتمدت عمى الشائع مف أساليب التعبير في جانبي ، ىذا التجربة متواضعة

 المعاني واأللفاظ ولـ يصؿ الشاعر فييا إلى أعماؽ الذات اإلنسانية المنفعمة . 

                                 
 . ٜٔ – ٛٔ: نفسو (ٔ)
 نفسو .   (ٕ)
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ىي الوصوؿ إلى  إف غايتنا مف إيراد مثؿ ىذه النقيضة المتواضعة فنياً 
أدلة عدة تؤكده وىو إف التجربة الشعورية عند جرير لـ تكف متألقة سترد ، حكـ
، حاالت مف  الخفوت واف كانت ىذه األحياف قميمة إنما يطرأ عمييا أحياناً ، دائما

والمعبرة عف روحو   وعمؽ تجاربو ، إذ تكثر في شعره الشواىد الراقية فنياً 
شواىد قصيدة لو ييجو فييا الشعورية وحدة انفعالو وأصالة عواطفو .  مف ىذه ال

والمعبر ، تداوليا الرواة ورددوىا معجبيف بالجانب الوجداني الرقيؽ فييا، األخطؿ
مف الفف ينبئ بعمؽ التجربة  يخمؽ مع خياؿ الشاعر عالماً ، عف إحساس متقد

 : وأصالتيا . ومطمعيا
م َُ،ََبلَ َاكَ لةطَُ ِْ َُطِ  ِْ َك  ، ملََبلَ ملََِ

 

ِاَِ ممْ َ  َقّطُعمم ْيممَِ (1)أقرَاَ مملَعَِِةَبمملِعَاكَِ
 

 

واآلخر ، قواـ ىذه القصيدة فكرتاف أو مقطعاف، المقطع األوؿ  ىو النسيب
 النيؿ  مف الشاعر الخصـ وىو األخطؿ، ولقد أجاد الشاعر ربط المقطعيف فنياً 

 عمى الرغـ مف التناقض الظاىر عمي مستوى التجربة الشعورية بينيما . 
 األكبر مف القصيدة ،فامتد في ستة وخمسيف بيتاً  مّثؿ مقطع النسيب القسـ

 : ،منذ المطمع إلى قولو
 َ ْ َذاَاكذ ََظّعََةْغلم َأْ َأُزَِركمرَُ

 

ََاكّ لِسَغْ مبلَ ل  َُ ََ ِلة ِِ َلْة َِ  (ٕ)َُ أْ َسَْ

 

والذي جعميا تنتمي إلى فف ، أما المقطع الذي يمثؿ الغرض مف القصيدة
 : تبدأ بقوؿ الشاعر، النقائض فامتد في اثني عشر بيتاً 

َ
ْةَلُهممرَُ،َ مملََةممّدِر َُقممَعرَاُلَاكّ مملسَِ َِ، 

 

 ََِ َك ِْ (3)اكُ  مِدِرِ َاكعملد َبَ ّفلَ ملَِ ْ ََيم
 

 

 وتنتيي بختاـ القصيدة وىو قولو :
بممللكَُ َِ ِاَ ََتقممُر ِْ ِاَاكَ  ممَدَأ  رََُكمم َتُممدِرك

 

َِرََ مممْ رَا ََ  ِاَاكتعّ مممُم ََت َعلُممم ِْ  (1)لبممملكَ ّزَأ
 

                                 
 . ٜٗٚالديواف :  (ٔ)

 . ٘٘ٚنفسو:  (ٕ)
 ٘٘ٚ: الديواف  (ٖ)
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الجمي في مساحة التعبير عف أي الفكرتيف ألصؽ بطبيعة ينبئ التفاوت 
ويكشؼ أنو وىو في غمرة سعيو إلى ، التجربة الشعورية القاّرة في أعماؽ الشاعر

وعي منو ػػ إلى طبيعة التجربة التي  فكاف يستجيب ػػ ربما بدو ، النيؿ مف الخصـ
طع فكاف ىذا العرض المطوؿ لمق، تفرض حضورىا عمي غيرىا مف التجارب

رأت النور ، الذي كشؼ عف وجداف رقيؽ وحس مرىؼ وعواطؼ متدفقة، النسيب
، الذي أجاد رسـ شخوص مييئيف لخمؽ قصة، الخياؿ المبدع فمؤطرة بإطار م

 يستسيغ الذوؽ الجمعي مساراتيا وأحداثيا .
كفمت لو التألؽ قدرة ، زخـ العواطؼ في ىذا المقطع مف القصيدة عاؿ جداً 

جادتوُ الشاعر التعبيري  العرض ورصيده الفني الكبير .  ة وا 
ىيأ الشاعر في مقطع النسيب كؿ ما مف شأنو أف يشارؾ في تأسيس  

منيا رئيسة وثانوية، وأحداث متدفقة ، شخوص: عناصر قصة ناجحة مؤثرة
وحوار ، وزماف ال يخمو مف إثارة وجدانية، وأمكنة كثيرة، محاطة بذكريات، وعقدة

واالنفعاالت وتجربة شعورية  ؼمّوارة ورصيد مف العواطإنساني حي وحركة 
عف أساليب تعبيرية ترّصع  السياؽ التعبيري بألواف مف العواطؼ  فضبلً ، ممتاعة

 واألحاسيس تحكـ لمتجربة بصدؽ االنفعاؿ .
الشخوص الرئيسة في القصة ىما طرفا العبلقة، الشاعر الذي ىو السارد  

مف خبلؿ الخطاب أف يثنييا عما ىي عميو مف التي يحاوؿ ، ومحبوبتو النائية
 صدود وجفوة . 

 
أما الشخوص الثانوية، ففي طميعتيا محبو الشاعر وأصدقاؤه المتعاطفوف 

ثـ الوشاة ،الذيف ال يختمؼ دورىـ في قصة الشاعر عف أدوارىـ التي ، معو
 : وىذا ما يبينو قولو، يؤدونيا في قصص غيره

ِ مممْ َِ مممذاِرَاكَبمممةِ ِ َِ ْةزَاَ ممملََ لِ ِ ِ َذاَفممم ََأيَمممِرَاألْظعمممََقمممْدَكْ ممم َُ َُ َرِعِممملَ 
 

                                                                       
 . ٙ٘ٚنفسو :  (ٔ)
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 َطممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَرئَ 

 

َقمممَْدَُ عََِتِ ممئَ ةمملَُرّئَُ كَْ ِْ َكممَِةمم َُ،ََكمم
 

ََ َبممممم  آَ مممممل (1)َعلَ ممممملبَ  َََْرََ ْسمممممرِرَ ،ََِ
 

 

استعاف بو الشاعر عمى تحيتو ألحبابو ، ومف الشخوص الثانوية مسافر
 : إذ يقوؿ، ،داعيًا لو بالجزاء والثواب

ََُِأّةَهممملَاكرّاِكمممئَُةممملَ  اكُ ْز ممم ََ ِطّةتَممم

 

(2)ُك  ةممممممَ َُةْ الَ ممممممل،َّةَتَ مممممملَبلّممممممْ ََتةَِ 
 

 

يؤكد عمؽ تجربتو الشعورية  ، ويكشؼ الشاعر ىنا عف مممح أسموبي
وذلؾ ىو استطراده ، وصدؽ انفعالو في مقطع النسيب الذي جعمو مقدمة لمنقيضة

صوره، فبعد البيت المذكور، يوجو  ـأو وىو  يرس، وأناتو في التعبيرعف خمجاتو
 : فيقوؿ (الراكب المزجي مطيتو)خطابو إلى    

ّ ممملََ مممّ َ ْةَ ُلَهمممل َِ  َبلّمممْ ََرَسممملِ َعَ

 

 ةرَاَ ممممللممممََْقالِ ممممَصَكممممْرََةْةِ ْلممممَ َةَََِِ 

 

 َ ممممملَكْةَ ممممملََ  ُمممممُِعَإذاََبّلْغمممممَ َةلَ تََ

 

ََ لَ مممل،َأْ ممَ َاألِ مممة َُ  ََ(3)إذاَُ سمممتَْأ    َ 
وىو يرسـ صورة ، تمؾ األناة التي بدت عمى الشاعروقريب مف ىذا 

 : قائبلً  وإذ يخاطب محبو بت، استعاف بيا عمى التعبير عف معاناتو
ْةمِ ََكَ مل َِ ََتْعَلِ مةَ َاكمذ ََ ْلَ مَْأ ِْ  ،َك

 

اَ ل  ََتْسَ ِعةَ َإكَْذ َاكعْرةِشَقكَِ ِْ  أ

َُِ ِذَإْذََ لكممْ ََسممفةَ ُت ِْ  َكَيمملِةِئَاكَ مم

 

َُِِإكممممَْ  الَ مممملَاِ َإسممممْمرَاراَ َةمممممْد ِْ ا  َِ(4)
 

 

لقد أحس الشاعر أنو يستطيع زيادة الفكرة التي انتظميا الشطر الثاني مف 
أوؿ البيتيف جبلًء وتأثيراً ، وىي فكرة الشكوى إلى ذي العرش سبحانو في قولو 

فرسـ صورة بث فييا أكبر قدر مف العاطفة  (أو تسمعيف إلى ذي العرش شكوانا)
وذلؾ في المحظات التي يشعر فييا اإلنساف أنو موشؾ ، والرجاء واألمؿ والخوؼ

ىذا الشعور الذي ربما يكوف في أوضح حاالت الترقب في ، عمى فراؽ الحياة
                                 

 . ٜٗٚالديواف :  (ٔ)
 .  ٓ٘ٚنفسو :  (ٕ)
 . ٕ٘ٚ:  نفسو  (ٖ)
 . ٜٗٚنفسو:  (ٗ)
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، تمؾ الصورة التي الشؾ في صدقيا، وىي صورة السفينة الموشكة عمى الغرؽ
، والخوؼ ينيش ؿعاتية تتبلعب بيا وركابيا في ذروة الرجاء واالبتياواألمواج  ال

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ الكريـ وردت في قولو تعالى  فقموبيـ . وىي مف صور القرآ

ڦ  چ  چ        چ  چ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڎ         ڦڦ

   چڌ     ڎ  ڎ   ڍ    ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڍڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ
(ٔ) . 

وىو ، أما األحداث في ىذه القصة فمنيا ما يشير إليو الشاعر بوضوح
يرسـ صورة المحب الممتاع الذي يتبع ظعف محبوبتو، ومنيا ما يوحي بو الخياؿ 

، مثؿ كوف المحبوبة ال تكترث بالحاؿ التي آؿ إلييا المحب، مف خبلؿ السياؽ
 : فيو يقوؿ، واإلعراضفتقابؿ حبو وتقربو منيا بالصد 

ْ مممم َِ َاُ ََ ْغِفممممَر َ ةمممملَُأرعَ َِ َ!َََ ممممزَا  ،رِ 
 

َلمممممّ َ  َِ  لفُمممممؤاد َكلكّمممممذ ََكلَ مممممَُرّد َ
 

،  اَكسمِ َأةَسممَ ََ ممْ ََة ِقم َِلممَْقممَدر 

 

َاكّ مملِسَإْ َسمملَ لَةمملَأْ َلممَ َاكّ مملسَِ   كممع 

 

ُِسممممَرتََِةْلَ ممممَْ  كرََْغممممِرُة ُكُرَ مممم ََغةممممِرَ

 

بلإِلْةَسمممملِ َِةْرَ لَ مممملَبلكَبممممْذِعَُبْ ممممالَ   َِ 

 

، ِِ  يََتمممممممَأَ َ ّ ،َفمممممممإّ  ََغْةمممممممُرَآِ ِ ممممممم

 

اَ ممممل،َإذاَ ممملَكمممملَ َأكَْعََِغمممْدَرَاكَ ِلةمممم  َِ 

 

َ  َكرَةُكمْ َة َقمَْ ةمل تكر  َقدَُ   َِ

 

َ َََلَُك ممم َِ ممم  ِِ َِبمممم  ْ يُمممِ ِْ َعََ  (2)لَ ممملأِّ
 

 

ومف أحداث ىذه القصة الشعرية ما يذكي روح العاطفة ويمتصؽ بوجداف 
فيعزز القناعة بصدؽ ، وىو يصدر عف شخوص القصة أو يحيط بيـ، المتمقي

ًُ صدود الحبيبة وتمّنعيا، عقدتيا وحقيقة انتسابيا  إلى الواقع ، إذ ليس غريباً 
صراره عمى المضي في درب المعاناة، وليس نادرا استماتة محب جفاه أحبتو ، وا 

  : ء مف ىذاولعؿ األبيات اآلتية توحي بشي، يطربو صميؿ أغبللو
 ُتِ تعمةَ َبمَََِعَ م ََ تملعَ ةلََطْةَئ!َ

 

َِ الَ ممل  ككممْرَبمملكرا ،َةملََطةممَئَ،  َ مةفلَ 

 

َْ  مملَكَُ َعََُ قممتل  ،أَ ممملََطممَرئَ َُ مم َأِّ
 

َِاُ َاكَبممممةِ َأْةزَاَ مممملَ ممممْ ََكممممَََ   لََُِغممممَد
 

 ،َهمممََِْةتمممَْتَهّةَ  ممم َكَ مممْدََكَت مممُ َاك
 

 ليَأْسممممَتِطةُ َِكَهممممذاَاكُةممممّئّ َِكمممممْتَ ل ََ 
 

                                 
 . ٕٕسورة يونس: اآلية  (ٔ)
 . ٔ٘ٚالديواف :  (ٕ)
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َاُ َفمم َاكمم ََ  َطَعمم ََْةلَإذاَا  ََّد َْيََبمملَر

 

َِ ممْ َأسممبلِئَُدْ َةلَ ممل  َِ ََ(1)أْسممبلُئَُدْ َةممل َ 
العواذؿ والوشاة  أكثرىا شيوعاً ، تمف المنغصا ويواجو المحب عادة صنوفاً 

غيرة أىؿ المحبوبة وذوي قرباىا . وقد ناؿ جرير مف ىذه  والحساد وأشدىا خطراً 
 : أفصح عنو قائبلً ، غير قميؿ شيئاً  تالمنغصا

ِا،،ََتَعزَع:َقلَك َْ َرَقمدََ علم ِّ  فمإّ َاك م

 

ابمممممممممملَ ،َُدَِ َاكّزَةممممممممملَر َِ  َِ ُ زّاَ مممممممممَأْب  لَِ
 

َِ ُهممرَُ  َكّ مملَََتَبّةْ ممُ ََأْ ََقممدَِةةمممَعَُد

 

ِ ََتغَقملَ ل  ِْ َِسلِكُرَ ْيُعَاكَ  (2)َظّلْ َ
 

 

شواىد أخرى في  ولمثؿ الحوار الوارد في البيت األوؿ مف ىذيف البيتيف
يضطمع بأدائيا في  يوتؤدي غايات الحوار الت، القصيدة  تؤكد الروح القصصية

تنبئ عف صمة ، وأما المكاف فإف القصيدة حافمة بذكر أمكنة عدة  (ٖ)فف القصة
إذ إف المكاف في النص األدبي ، مف أطرافيا يمثؿ الشاعر واحداً ، وثيقة الروابط

العبلقات والرؤى ووجيات النظر التي تتعاضد مع بعضيا يحاط دائما بشبكة مف 
المكاف دوف ). و (ٗ)لتكوف جزءًا مف الفضاء الذي تجري فيو اإلحداث، البعض

حساساً ، سواه يثير إحساسًا ما بالمواطنة حتى لنحسبو ، آخر بالزمف وبالمحمية وا 
 . (٘) (الكياف الذي ال يحدث شيء بدونو

المحظة الطممية ىي النقطة التي تمتقي  و)إف، طموؿ ةبعض ىذه األمكن
، عبلقة اإلنساف بالمجتمع في لحظتو السكونية: فييا ثبلث مف عبلئؽ اإلنساف

                                 
 . ٕ٘ٚػػ  ٔ٘ٚ:  الديواف  (ٔ)

 ٖ٘ٚنفسو :  (ٕ)
 . ٔ٘ٚ – ٓ٘ٚالمصدر نفسو:  :ينظر (ٖ)
،المركز الثقافي العربي، ٔ، طٕٖينظر: بنية الشكؿ الروائي، حسف بحراوي:  (ٗ)

 ـ.   ٜٜٓٔبيروت،
الثقافية العامة، ، دار الشؤوف  ٔ، ط٘إشكالية المكاف في النص األدبي: ياسيف النصير،  (٘)

 ـ     .ٜٙٛٔبغداد 
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،وعبلقة اإلنساف  (وعبلقة اإلنساف بالمجتمع في لحظتو التاريخية )بالماضي
 .  (ٔ)(بالطبيعة التي تشترط وجوده كمو

، أي شاعر كاف، الشاعرمف ىذه األمكنة ما ىو  بعيد الغور في وجداف 
وقمما ، إال في حدود ذات المبدع، وىو شحيح الداللة، إذ تداولو أغمب الشعراء

 يحدث األثر ذاتو عند المتمقي . ومثؿ ىذا النوع مف األمكنة ُيشار إلية غالباً 
في  (الدار)و (المنازؿ)وقد وردت لفظتًا (، أو)الرسوـ (أو)الديار (المنازؿ)بمفظة 

 : قوؿ جرير
َاكَ َ مممملِزَعَإْذَيََ ْبَتغمممم ََبممممَديَ َةمممم   

 
 

(2)ِبلكممممّداِرَدارا ،ََِيَاكِ ةممممراِ َِ ةرَاَ ممممل 
 

 

ُؿ  بانشداد المتمقي ، ومف ىذه األمكنة ما يبمغ فيو وىج الداللة حداً  ُيَعجِّ
وذلؾ حيف ، وتمثمو تجربة الشاعر الوجدانية إلى درجة المشاركة فييا وتّبنييا

يحيطيا المبدع بإطار مف الواقعية التي تضفي عمييا مبلمح البيئة المألوفة ،التي 
 ال تقؼ حائبًل دوف ولوج خياؿ المتمقي في رحابيا  . 

وال يكتفي جرير بفيض الداللة في ىذا النوع مف األمكنة إنما يوّشي داللة 
إلية ،فػ  المتمقي انشداداً تزيده قربًا مف المتمقي ،أو تزيد ، المكاف بممسات فنية

، مف مياه العرب المعروفة لو مكاف في ذاكرة أجياؿ مف البشر (مثبًل )ماء ()َمَمح
ومف ىذا ، ىو مكاف خاص محدد إذف، مثمما لو مكاف مثيؿ في النشاط األدبي
المتمقي إلى فضاء عاـ أرحب ال ليقطع  المكاف الخاص ينطمؽ جرير مصطحباً 

                                 
 . ٜٗدراسات في الشعر العربي القديـ:  (ٔ)
 . ٜٗٚالديواف :  (ٕ)
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في عالـ صورتو التي رسميا  بؿ ليزيد المتمقي انغماراً ، الصمة بالمكاف  الخاص
  : فوؽ رماؿ ذلؾ المكاف . يقوؿ

ِرَ  ََ َل َِ ِْ (1)ُتهد َاكّسالَرَألَِعَاكَغ
 

ِرَُ ْهممممدا ََََْةهمممم  ِْ ََبمممملكَغ للَ َِ ممممْ َََ َلمممم  
 

 

َاكِ ممممْزِعَََ ْ ِزَكمممم ََ ،ََ أْةِبمممْئََإكممممّ َبممممذا
 

 

بلإلِطممل َِ  َِ َطلَ مملَ(2)بمملكطعْلِ ََطْلةمملَ  ِْ أ
(3)

 
 

بيا ألجؿ تعزيز فكرة فرادة ذلؾ  ءفما ورد مف أماكف ػػ غير ممح ػػ إنما جي
المكاف وتميزه . ويمجأ جرير إلى أسموب آخر في قصيدتو عندما يذكر األمكنة 

فيوحي أف في السياؽ ما ىو أكثر أىمية ، التي يوظفيا لنقؿ تجربتو إلي المتمقي
ألف النتيجة التي سيفضي إلييا ، الحقيقة غير ذلؾمف المكاف وداللتو ،ولكف 

 فيو يقوؿ :، السياؽ ىي ىيمنة المكاف عمى ما سواه مف مكونات السياؽ
، مم ْدََكَت ممُ َاكَهممََِْةتممَْتَهّة َََكَ مم

 
 

لةُ َِكممممممَهذاَاكُةمممممّئَِكْتَ لَ ممممميَأْسمممممَتطَِ 
 

 

َرََسم ِْ ْل لِ ةَ ََة ُتُل م ،كلَدَاكَهَََِْةم
 

 

كمممممم  ِْ مممممملَ ُل مممممم َلَدََةْ تََُِ (4)لِبمممممممَبْةَدا ََََة
 

 

َكممملَدََةممم ِّالَِ َرَِكمممَََِْةممم َةْ ُتُل ممم (5)ِْ
 

 

َُك ُ َ م ََزَفمرَاِ َاكَبمةِ َُقْرةلَ مل  ِْ (6)ك
 

 

، أو الفكرة المحورية فيو ىي مكابدة المحب وعناؤه، ال يخفى أف بؤرة النص
 ما لـ تقترف بما يكشؼ عف، غير واضحة المعالـ، ىذه الفكرة التي ستبقى غائمة

وكاف التكرار المطيؼ ، فكانت األمكنة شاىدًا يؤكد صدؽ المقولة، مبلمحيا

                                 
 ممح: ماء لبني العدوية (ٔ)

 وردت في الديواف )واإلعطاف( والصواب ما اثبتناه . (ٕ)

 . ٓ٘ٚالديواف :  (ٖ)
 السممانييف وبيداف: موضعاف . (ٗ)
 لوى حواء: موضع في اليمامة .   (٘)
 ٔ٘ٚالديواف:  (ٙ)
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اعتمدىا المبدع ليرسخ الفكرة التي أثمرت أىمية  أداةً  (يقتمنيٓٓٓٓالرائؽ )كاد 
 .  (ٔ)عف تأكيد عناء المحب المكاف ،فضبلً 

ويظير تأثير التجربة الشعورية عمى اإلبداع األدبي عند األخطؿ ؛ ثالث 
يرتبط بالدور الذي ، يظير ذلؾ التأثير في مظير آخر، النقائض الكبارشعراء 

، فيو لـ يعد شاعر قبيمة، الذاتي منيا والعاـ، وىيأتو لو ظروفو، ارتضاه لنفسو
إذ تجاوز ىذا فأصبح ، يقؼ عند حدود مصالحيا ويكتفي بالدفاع عف قضيتيا

ة تعد نفسيا سمط، شاعر سمطة عميا  تفوؽ مصالحيا مصمحة أكبر القبائؿ
سمطة تمثميا رموز، ينبغي لمف ، مسؤولة عف الجميع ومتحكمة بأمر الجميع

ىذه الفنوف التي كاف ، يخاطبيا أف يحسف فنوف التوسؿ إلييـ والتقرب منيـ
في مديحو ال يقؿ براعًة وميارة عف  ؿالمديح أكثرىا شيوعاً وتأثيرًا .)واألخط

وكاف يعتز ، وليما،إذ كانت نفسو صمبةبؿ الشؾ في انو يتقدـ أ، الفرزدؽ وجرير
إنما برع في الفخر . أما جرير فكانت ، فمـ يبرع في المديح ، بآبائو اعتزازًا شديداً 

وبسبب تيوره   (ٕ)(في المديح فرسي رىاف ؿومف ثـ ُيَعّد ىو واألخط، نفسو لينة
ي حيف سّخر ىذه الخصاؿ ف، وعدوانيتو وطبعو الحاد ناؿ الحظوة عند بني أمية

يشيره في وجوه خصوـ بني أمية.  وجعؿ نتاجو الشعري سبلحاً ، عالـ الشعر
عمى ىذا . )ومنذ ىذا التأريخ يصبح  وحادثة ىجائة لؤلنصار ىي أسطع دليؿٍ 

ولـ  (ٖ) (يمدحيـ وىـ يغدقوف عميو، فيو يعيش ليـ، األخطؿ شاعر بني أمية

                                 
 . ٕ٘ٚ:   : المصدر نفسوينظر  (ٔ)
، دار         ٚط  ٖٕٙ/ ٕ. شوقي ضيؼ :تأريخ األدب العربي ،العصر اإلسبلمي،  د  (ٕ)

 ـ .ٜٙٚٔالمعارؼ،  مصر، 
 . ٕٓٙ/ ٕالمصدر نفسو:  (ٖ)
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باندفاع وقوة في الذود عف  يميو ىذا الدور الذي اضطمع بو عف البقاء مشاركاً 
التي ثارت ، في أثناء الخصومات القبمية حامية الوطيس، اسـ قبيمتو ومصالحيا

في أوائؿ العيد األموي .   اقترنت الرغبة في التقرب مف والة األمر والتنعـ 
التي ىي ، وأليب التجربة الفنية، فتأجج االنفعاؿ والتيب، بعطاياىـ بالوالء القبمي

بما يخالؼ األعراؼ أو بما يتخطاىا . ، [ اإلفصاح عف الخوالجرغبة ]في )
أكاف ، أو بيف النفس والعالـ الخارجي، وحيثما حدث  تناقض  وخصاـ في النفس

عند ئذ تتولد التجربة الفنية . وال ، ذلؾ في مظاىره أـ في قيمو وعاداتو وتقاليده
فالداء والعاىة  ٓٓٓ غمو في القوؿ بأف سمبيات الحياة تغدو إيجابيات في الفف

وكؿ عاىة تصيب الوجود ، والفقر والشر والقبح والظمـ والجيؿ والتخمؼ والموت
 . (ٔ)(في وجداف الفناف عميقاً  إنما تدوي دوياً  ٓٓٓ

إف مدائحو لخمفاء بني أمية ورجاؿ حكميـ البارزيف تتضمف إشارات إلى 
مدح رموز  تثير التساؤؿ عف السبب الذي يجعمو يمتفت عف، خصمو جرير

ىو  يمثؿ عنوانا لمخصومة الفردية . والذي يبدو جمياً ، السمطة إلى ىجاء شاعر
 صار يمثؿ عنده قبائؿ قيس وكؿ خصـو السمطة . أف جريراً 
ونرى مدائح األخطؿ لعبد الممؾ بف )وكاف رجاؿ السمطة يدركوف ذلؾ  

كما تمتمئ ، مرواف حينذاؾ تمتمئ بالفخر بقومو وما قدموا مف خدمات لبني أمية
، وىي دعوة يناؿ فييا مف خصوميـ  أمثاؿ الزبيرييف، بالدعوة السياسية لؤلموييف

                                 
ـ ٜٜٚٔ، دار الكتاب المبناني، بيروت ٗط  ٖٗػػ  ٖٖ/ٕفي النقد و األدب، إيميا الحاوي:  (ٔ)

. 
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ومف خير ما يصور ذلؾ قصيدتو ))خؼ ، كما يناؿ مف قيس وشاعرىـ جرير
 . (ٔ)((القطيف

وال ، كاف الخمفاء األمويوف الذيف عاصرىـ األخطؿ ذوي ذائقة فنية ممتازة
شأف غيره مف الشعراء ، عمى األخطؿ فصار لزاماً ، سيما عبد الممؾ بف مرواف

النو أيسر السبؿ التي توصمو إلى ، أف يمتـز المنيج المعيود في نظـ الشعر
ف كنا نبلحظ في الوقت نفسو أف مدائح جرير أكثر عذوبة)غايتو ، إذ كاف ، وا 

يتفوؽ عمى خصميو جميعًا في حبلوة األلفاظ وجماؿ النغـ ورشاقة المفظ ونعومتو 
ومدائحو في عبد الممؾ ، أما األخطؿ فيمتاز برصانة األلفاظ وفخامتيا وجزالتيا .

 . (ٕ)تعد درره الشعرية(
حظيت قصيدة األخطؿ التي أشار إلييا الدكتور شوقي ضيؼ باىتماـ 

التي ، لمقصيدة المدحية محكماً  النقاد والدارسيف لجودتيا وتمثيميا أنموذجًا راقياً 
فنالت قبوؿ الممدوح ، سواء في ألفاظيا ومعانييا، مبدعأحسنت الوفاء بغاية ال

عجاب المتمقيف .   وا 
مما ، يمكف أف ُتَعّد ىذه القصيدة ظاىريًا مف القصائد متعددة األغراض 

مف خبلؿ ، ولكنيا في الحقيقة تمتمؾ، يحوؿ دوف وصفتيا بالوحدة الموضوعية
الف موضوعاتيا ، ردوأجواء ستجعؿ ىذا الحكـ قاببًل لم تجربة الشاعر روحاً 

في التعبير عف اليموـ التي يتنازع بيا الشاعر ، تآلفت واتحدت ضمناً )
 (ٖ)(فيي تنضوي في وحدة اليمـو والمشاعر النفسية، والمشكبلت التي يعمؿ ليا

                                 
 . ٕٕٙ/  ٕتأريخ األدب العربي، د . شوقي ضيؼ:  (ٔ)
 .ٖٕٙ/ ٕالمصدر نفسو  : (ٕ)
 . ٕٚٔ/ٕفي النقد واألدب : (ٖ)
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التي نالت تميزىا في ، كما يمكف أف ُتَعّد. ػ وىذا ىو األىـ ػ مف النقائض المميزة
ذات ، عف عناصر اإلبداع األخرى الموضوعي ،فضبلً األساس مف طبيعة بنائيا 

 .  (ٔ)الحضور الفاعؿ
بدأىا الشاعر بمطمع تقميدي ، تتألؼ ىذه القصيدة مف أربعة وثمانيف بيتاً 

 : يقوؿ فيو، في النسيب
َاكَ طممة َُ َََ،ََ مم ع ِاَ  مم ِا،َفراةمم ََبَكممر ِْ أ

 
 

  َْ (2)فممم ََيمممْرِفهلَِغَةمممرََُِأْزَِ مممْتُهْرَ مممِ
 

 

تقميدية  بصور ومعافٍ  حافمةً ، مف القصيدة سبعة عشر بيتاً يستغرؽ النسيب 
فييا األخطؿ بما يوحي بزخـ العاطفة أو حرارة االنفعاؿ  لـ يأتِ ، متداولة
المذيف لو وازّنا ما ىو موجود منيما في ىذه القصيدة بما موجود منيما ، والمعاناة

كفة الثانية بشكؿ التي ذكرناىا آنفا لرجحت ، في مقطع النسيب في قصيدة جرير
 يؤكد تفّوؽ جرير في مجاؿ األحاسيس الوجدانية . ، جمي

وىو ، يمتاز بو كؿ واحد مف الشاعريف، ىذا األمر يدؿ عمى مممح أسموبي
فروح جرير ، لكؿ منيما يذو صمة بطبيعة التجربة الشعورية والبناء النفس

بير الوجداني المرىفة وعاطفتو الجياشة تكفبلف لو  التفوؽ في مجاالت التع
في حيف تضافرت عوامؿ ذاتية وموضوعية لتكفؿ لؤلخطؿ التفوؽ في ، العاطفي
 فضبلً ، وتأثيرًا . وىذه األغراض ىي الذي كاف أكثر أغراض قصيدتو فناً ، المديح

                                 
ُعّدْت ىذه القصيدة مف بيف نقائض الشاعريف . ينظر: نقائض جريٍر واألخطؿ، منسوب  (ٔ)

، دار صادر، بيروت ٔمد نبيؿ الطريفي، ط شرحو وحققتو د . محٕٕٔألبي تماـ: 
 ـ .ٕٕٓٓىػ /ٖٕٗٔ

 شرح مجيد طراد، دار الجيؿ، بيروت،  )د . ت( . ٘ٛديواف األخطؿ : (ٕ)
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وخصص لو الشاعر ، والفخر، وامتد في ثبلثة وثبلثيف بيتاً ، عف النسيب المديح
 سبعة وعشريف بيتاً .  وقد جاء في، واليجاء، سبعة أبيات

في المكاسب  رغبةً ، حرص األخطؿ عمى ديمومة صمتو ببني أمية وتمتينيا
، فضبًل عف إف إرىاصات مرجعيتو الدينية تدفعو ليجيد نفسو، الشخصية والقبمية

فيحشدىا في مقطع ، ولينتقي أفضؿ ما تنضجو حرارة انفعالو مف صور وأفكار
 .  ىراً با ولقد فعؿ ونجح نجاحاً ، المديح

فيي جممة مف األحاسيس ، أما ما نعنيو بإرىاصات المرجعية الدينية
وربما المتنافرة التي خمقت حالة مف األزمة النفسية التي تؤجج ، المتشابكة
إف إحساسو بغربتو  ،ىذا االنفعاؿ الذي يمثؿ الطريؽ المميد لئلبداع االنفعاؿ،

وسمطة يسعى لكسب رضاىا ، الدينية بيف خصوـ يشتبؾ بيـ في صراع عنيؼ
يفرض عميو حاالت مف الرجاء والقمؽ ، لتأثير توتر نفسي يجعمو خاضعاً 

وربما صاحب ىذه األحاسيس امتناف وعرفاف أثارىما في وجدانو ، واإلشفاؽ
تقريب رجاؿ السمطة لو وتفضيميـ إياه وىو المسيحي عمى حشد كبير مف 

عنده مف الصور والمعاني الشعراء المسمميف .  فاجتيد وأظير أفضؿ ما 
ألنيا تمثؿ ، صور ومعاف يرضاىا أولو األمر، المستمدة مف التراث اإلسبلمي

ليـ ضد خصوميـ ومناوئييـ . بدأ األخطؿ بسرد ىذه المعاني منذ بداية  سبلحاً 
 : فقاؿ، مديحو عبد الممؾ بف مرواف

ِاِفلُمممممإكممممم َيَُتعمممممّدة لََ  ل  ََُِْأْ مممممْر
 

 

ا َُأظَْ  َُِاكظعَفمممممرَُْلةََ،َفَََفمممممَرهَُ ََ(1)ْه ممممملَكممممم َ
 

                                 
 .  ٛٛالديواف :  (ٔ)
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 ولكنو لـ يجد ضيراً ، وال شؾ في أف األخطؿ ُسِبَؽ إلى اإللماـ بيذا المعنى
والحرب ظرؼ مبلئـ  يكاد يكوف حرباً  إلف ممدوحو يخوض صراعاً ، في عرضو

ذ بدا لنا ىذا المعنى طبيعيًا عادياً ، لتزجيو البضاعة الكاسدة إنو عند رجاؿ ، وا 
، مف لدف اهلل األىمية )الف ىؤالء جعموا يدعوف أف السمطة ىي ىبةً السمطة كثير 

الطاعة . وىكذا فإف  وليس عمى الشعب سوىٍ ، وأف اهلل ىو الذي يقدر األمور
كاف يعرؼ المعاني التي توافؽ الديف ، األخطؿ بالرغـ مف كونو مسيحياً 

ف دعوة اإلسبلمي وىوى األموييف الذيف كانوا يشجعوف الجبرية وما فييا م
 .  (ٔ)اإلذعاف لمشيئة القدر(

عمى الرغـ مف شيوعيا ، ويستمر في االمتياح مف معيف المعاني الدينية
إذ إنو يمتفت إلى ، يدلنا عمى طبيعة المدح السياسي في شعر األخطؿ)وىذا 

 : فيقوؿ  (ٕ)(ممعنا فييا بالغمو، المعاني التي تشوؽ الممدوح فيؤكدىا لو
طملِ ُرُه َ ََ َِِاكَ ْة ِ،َاك ل ِضَاكَغْ رََ

 
 

َاك َطمممرَُ  ِِ َاِ َُةْسَتْسممم َْبممم َِ (3)َ لةَفممم
 

 

، عف الكبرياء والغرور بعيداً ، ويستمر فيشيد بحـز الخميفة ووفائو بعيوده
َـّ بعد ىذا بصورة جميمة ولكف يسجؿ لو أناتو إذ جاء  ُسبؽ في اإلتياف بيا ،، لُيِم

   : الممدوح . يقوؿ في معرض مديحو بيا واستطراده بحثاً عف الوسائؿ المؤثرة في
ِاِكُبمممممرا َُِ ممممملَاكفُممممم َُِ،َإذاَ لَقمممممْ ََة

 
 

 َِِ سمملِط ِفمم َأِْ َ ِِ (4)اكُعَقممرَُ،َفم َةلَفَتْةمم
 

 

ممْة َِ اكيع َُِرةممل َُ ْتمم َِ ذ ِْ ِا ممطَرب ََْ،َِذ
 

 

َاك مم  ْ  َْ ِْ َِِ،َلَفمم (1)ُغممُدرَُ،َِ مم َآذّةمم
 

 

                                 
 . ٕٚٓػػ ٕٙٓفي النقد واألدب، أيميا الحاوي:  (ٔ)
 . ٕٚٓنفسو: المصدر  (ٕ)
 . ٛٛالديواف :  (ٖ)
 العشر: نوع مف الشجر .الحوالب: االمواج .  (ٗ)
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ِِرَةْسممممُتُرهَُ َِ مممم َ بمممملِعَاكممممرا ُ ْسممممَةْ ِفر 
 

 

َِ ممممفةهمممملةُ َِ  همممملَأكمممملف  رَُ،َد (2)ََُِزَِ
 

 

َُِ،َةممممةَ ََتْسممممأكَََُُِدَِ ْ ممممَِِ ممممل ،ََبممممأ َْة
 

 

َُِِيَبممممأ َْ  (3)َهممممرَُ،ََةممممةَ َُةْ تَََهَرَِ ْ مممم
 

 

وىذه الصورة تزيف واجية مف معمقة النابغة الذبياني ػ الذي يبدو تأثر 
شدت أنظار النقاد ودارسي ، األخطؿ بو جميا  ػ إلى جوار صور أخرى رائعة

 : النابغةاألدب . يقوؿ 
ِاِرُبممممِ َف مممملَاكفممممراُ َإذاَ لَقممممْ ََغ

 
 

ِاذةامممممَِاكِعْبمممممرة َبلك  (4)دََِزَبمممممَتر ممممم ََأ
 

 

ََكِ ممممممداهََُكممممممُةِ مممممم ََُ زِبممممممد  ِاد  ََ ئَ عا
 

 
 
 
 
 
 

ِاكَ َ مدَِ  َ م َاكَة بمِِ َ فةََِةطملر 
(5)

 
 

ِِفممَِاكَ مماّل َُ ْعَتِيمم لَ  َ مم ََ  َةَظممعا
 

 

َبعممممدَاأَلةممممبلك ةزرَا مممم  ِاك َعَِ َََ(6)َ ممممدَِ َ
 

ِ مملَ  ََ  لفََِ(7)ْةئََبأطَةممَئَ  ممََِسممَة ََلمم
َ

ِِرَُدَِ ََغممدَِ  طمملُلَاكةمم َِ َ(8)ِيََةُةممِعَ
َ

وتبقى صورة النابغة في موقع الصدارة حيف نوازف صورة األخطؿ بيا 
وىو ، لسبقيا زمنيًا، ولسبب آخر أكثر أىمية ىو لمحة المبلح داخؿ إطارىا

                                                                       
ذعذعتو: حركتو تحريكا شديدا . الجآجىء: جمع جؤجؤ وىو الصدر . االذى: الموج  (ٔ)

 .المرتفع

مسحنفر: سريع الجري . أكافيؼ: كؿ ما يكؼ الماء عف الجري ويجعمو منحبسا في  (ٕ)
 جوانب الضفتيف . الزور: الميؿ واالنحراؼ .

 .  ٜٛػػ ٛٛالديواف  :  (ٖ)
 ذيو: امواجو . العبريف: الناحيتاف .أوا (ٗ)
 الينبوت: ضرب مف الّنبت . الخضد: ما ثني وكسر . (٘)

 الخيزرانة: السكاف، وىو ذنب السفينة . االيف: اإلعياء . النجد: العرؽ والكرب . (ٙ)

 وردت في المصدر  )َشْيَب( والصحيح ما اثبتناه . (ٚ)
ىػ(،  ٖٖٛشرح القصائد المشيورات الموسومة بالمعمقات: صنعة ابف النحاس )ت  (ٛ)

 لبناف، )د. ت( . –، دار الكتب العممية، بيروت ٘ٚٔ – ٗٚٔ/ٕ
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. ويستطرد األخطؿ في  مف خطر األمواج المحدؽ بو يتشبث بالخيزرانة خوفاً 
 ليدنو مف عالـ المبلحـ . إذ يقوؿ :، ويوغؿ بعيدًا في آفاقو، المديح

َِِك  ِزِكمممممممَ َ  مممممممل تْ َأْكمممممممََ مممممممد  لَ  َُ
 

 

ِيََبَقممممرَُ مممملَإْ َرأَِْ ممممْيَلُهْرَ مممم  َ ٌّ َ
 

َِةْهمممِدُ هلَةْغَقمممَْاك ََ  ممملِطَرََةْب ةهممملَ
 

 

رَ ُ َسممممم  َقمممممَِاكرعاةمممممل َُ،َفََِع (1)تَمممممرَُِاك َََِْ
 

 

بالقصيدة إلى فمذة  يينبر )فيو ، ىذا النص اىتماـ الدارسيفاسترعى 
خاصة عندما يصبح الجنود خارقيف مرِوعيف ليسوا بشرًا  ، ممحمية تتسامى

وىذا المعنى غمو ، عف الجف بؿ ىـ أعظـ مف البشر فضبلً ، وليسوا جناً 
  (ٕ)(النعماف وتصاعد مف المعني الذي ألـ بو النابغة ... واصفاً 

أف استطراد الشاعر،  أي شاعر أو أناتو وىو يمـ بفكرة أو ال شؾ في 
وىو صورة لجانب مف جوانب تجربتو ، صورة دليؿ عمى التصاؽ الحدث بوجدانو

الشعورية . ولقد ظير استطراد األخطؿ وأناتو في مقطع مديحو لعبد الممؾ بف 
وال سيما في وصؼ األخطؿ  ، وفي كؿ فكرة يطرب ليا وتستيويو، مرواف
 :إذ يقوؿ، رع واحد مف أعداء الممدوح البارزيفلمص

َقممممم ْدَُ ِيمممممْرَ َأ ةمممممَرَاك مممممؤ  ة َِب ممممملَِ
 

 

َاك ََ  َِ َبممممممَبْطِ َاكُغَِطمممممم ََ َبممممممرَُكّ مممممملَأتممممممل
 

 

َرأَسَابممممممِ َاكُةبمممممم ََ ِ مممممم ِقمممممملئَُِةعّرف دَْ،َ
 

 

َأيمممأْ مممة  ِِ  ِ ِكلّسمممْةِ َفممم ََ ةقممم رَُْ،َ
 

 

ِ سممممل عََُي َ َُ ْسممممَتّكلَ  ِْ مممم ََُِةْسممممَ ُ َاكيع
 

 

َُِْكمممةَسَةََ  َاكَة مممرةتّمممَْةَََ،ْ ِطممم َْ ُُ ْ طممم
 

 

ََُِسممممأ َْ َ ةَفتُمممم َِ ْ َإكممممَْ ل ممممِئَاكَةّقممممل
 

 

ممممم  ِاكيا ُِرَ َُِاكَةْة ممممم ِ ممممم َُِد رَُِرأُسممممم َِ(3)
 

 

                                 
 . ٜٓالديواف :  (ٔ)

 . ٕٛٓ/  ٕفي النقد واألدب:  (ٕ)
الحشاؾ: نير مف ارض الجزيرة بيف دجمة والفرات يصب في دجمة . اليحمـو والصور:  (ٖ)

 موضعاف بالشاـ .
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ممْبُرَِ ممْ َغّسممل ،َإذَة َُِاكيا ِاةسممأُك  ممر
 

 

ََُاكَ َقممرَُ:َِاكَةممْز َُ  َاكِغل مم ََ (1)كةممَ َقممرا
 

 

فخره ببطولة ، )والشاعر يستبطف في ىذا المقطع عاطفتي الفخر والثأر
ذلؾ بقولو :}وقد أضحى ولمسيؼ في  قومو وتشفيو بالثأر مف األعداء ،ممثبلً  بني

ويجيض حقد الشاعر ، خيشومو أثر{  وىذا المشيد يجسد عظـ تمثيميـ بعدوىـ
فالسيؼ ىنا سيؼ الثأر والتشفي  والصورة الحسية تنطوي عمى داللة نفسو ، عميو

  (ٕ)عميقة(
عمى االستطراد الذي يفصح عف ولعؿ البيت الثالث مف المقطع شاىد حي 

أو تختار  في أثناء انفعاليا ، تستميـ مظاىر الواقع الدالة الموحية، تجربة منفعمة
 مف مظاىر الواقع ما يوافؽ ىوى الممدوح ويثيره .

ولؤلخطؿ نقائض اخرى تفصح عف عمؽ التجربة الشعورية وأثرىا في 
 : بنائيا، منيا قصيدتو التي مطمعيا

ِ ممم ِاسمممطَ  فممملَ َِِْ عَُ،َفَ بَتمممْ َآِعَِرْ ممم
 

 

مبُرَأ  معَُ،َفُ  َتَ ُ َاكُةمّرة َِ  (3)فلكيع

 
 

إف جانبًا ميمًا مف تجربتو المييمنة عمى ىذه القصيدة مف طراز آخر بعيد 
مف رصيده  كؿ البعد عف أجواء النقائض العابسة المكفيرة ،إذ أفرغ كما كبيراً 

وأثرىا في نفوس الندامى  العاطفي والفني في مقطع يصؼ فيو الخمرة وصورتيا 
ولقد أجاد إجادة تجسد لممتمقي شغفو بيا، وصدقو الفني في تصوير  ، وأجسادىـ

فبعد مقدمة طممية ، األحاسيس التي بثيا بيف خطوط صوره الفنية في ىذا المقطع

                                 
. الصبر والحزف: بطناف مف غساف . الجشر: القـو يخرجوف بدوابيـ إلى  ٖٜالديواف:  (ٔ)

 ويبقوف مكانيـ وال يأووف إلى البيوت . المرعى،
 . ٕ٘ٔ/  ٕفي النقد واألدب:  (ٕ)
 .  ٖ٘ٔ، الديواف: ٜٛنقائض جرير واألخطؿ:  (ٖ)
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قواميا أربعة أبيات ينعطؼ بشكؿ مفاجئ ليصؼ الخمرة ومجمسيا في عشريف 
وشرع في الغرض الرئيس مف القصيدة لما أثار  وكاف لو أعرض عنيا، بيتاً 

ولكف االنفعاؿ والعاطفة وىما عماد تجربتو دفعاه إلى ىذا السبيؿ ليفرغ ، استغراباً 
 فيو زخـ أحاسيسو . 

بعد أف استوفى في أربعة أبيات صورة المحب الذي أذىمو رحيؿ أحبتو 
 :اختتـ المقطع بقولو

،َا َيمممممعَ َكلبمممممة ََِغمممممدا ََ،َكمممممأّ  
رَ ُ سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممَع ََ

 
 

  َْ ُِ ممم َ َِ َُ َعمممبَ مممْرب ٌّ ِِ ََغممم ِْ َ(1)ذعُعَ،َأ َََ
 

 إلى غايتو التي أرادىا ميداناً  رحباً  منفذاً  (الغوي المعذؿ)ووجد في لمحة 
 : فقاؿ، يعرض فيو تفاصيؿ تجربتو

 
َُِ ََةْرَفممُ َاكقعممْرُئَرَأَسمم يممرةُ َُ ممدار 

 
 

َِقْدَ لتَمكةةةل  َِ فِيمعَُ،َ ْ َِظملر َ
(2)

 
 

، التجربة الزاخرة باالنفعاؿ والعاطفة في حشد مف الصوروراح يعرض ىذه 
سترساؿ ينّماف عمى شدة ولوعو بيذا النمط مف الخياؿ إذ ، عرضيا بتأٍف وا 

غير متحرج مف االفصاح ، استعاف بو عمى إفراغ شحنات عاطفية مّوارة في ذاتو
 فأخذ يصؼ ما جرى بصريع المداـ الذي أثقمت الخمرة رأسو .، عنيا

َأةةل ممممملَ ُ ه ِِ ةة ممممملَ  ُ ممممملدةممممم راهَُ،َََِ
 

 

ََةعِ ممممعَُ  َِ (3)ِ مممملَكمممملدَإيعَبلكُةقلَقمممم
 

 

                                 
 . ٖ٘ٔالديواف :  (ٔ)

 . ٗ٘ٔ:   الديواف (ٕ)
 نيادية: نسوقو . الحشاشة: بقية الروح في الجسد. (ٖ)
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تةلَ ممممَعََيممممْدُرهَُ َِظ مممملَ  ِاَ إذاََرفعمممم
 

 

ُ  بعمممممعَُ،َِ ّ ممممملَ ممممملَعَِ  همممممل،َِآ مممممرَُ 
 

 

ثـ ينتقؿ بعد مجموعة الصور التي رسـ بيا حالة صريع المداـ الى أفؽ 
ولقد أبدع إذ انتقؿ ، لوحة أخرى خصصيا لوصؼ جانب مف عالـ وصؼ الخمر

وصؼ الخمر مف مشاىد محدودة ال تتعدى أثر الخمرة في نفس شاربيا وجذوتيا 
تقطعو قوافؿ ، انتقؿ مف ىذا إلى رحاب عالـ فسيح مترامي األطراؼ، في الكأس

 مخصصة لنقؿ دناف الخمر وأوعيتيا بيف األقطار .
َأِكّةتمممممم رب ََُقمممممم ِيقممممممل  َكِةممممممع  َ،

 
 

َتَممَرِعَِْ ممْ َ  (1)َ ممعَُِفَلسممطةَ َُ يِقطمملر 
 

 

َِ ممم ِِ ََ َ َاكِ عمممَِلةممم ِّةممم َر  َ َُ سمممِ ْز
 

 

(2)دععَُُتَعممممممممهمممممممملََِلممممممممَْبعُ َ مممممممم   َةَُ 
 

 

ِ  :َلممم َُف َُ ةُكرَُ،َيَأبممملَألبممماْيمممَبة
 

 

ِاَايي مملعََ  ِا،َِ مملََِ ممع َ(3)إيعَكَةفعلمم
 

ِاَق ِا،َفَ مممرا كأ همممل،َلِيمممةل َ أ مممل 
 

 

ِا  ِداِ ،كْرَةتَسممْربل َِ مم َاكّسمم (4)ر مملع 
 

 

ِاَ ََ ِببََِ مممملؤ بعممممَد ل،ََمممم ،َةسممممل ّة
 

 

(5)عَُِأسممهََََذ َُ،َأكمم َةُعممعَبهمملَاكّسمملق 
 

 

َبهمملَاألةممد  ِبلِرّةممل،ََتُ ممرا ََسمم ةّةلَ
 

ُِتةَ مممممَِ مممممِت  َ (6)عَُُ َبلّلُهمممممرعَةممممم  
 

 

َِقمممم َُ  ممممل،َفَةفِيممممُعََبة ََأةةل مممملَ ،َُِت
 

 

َبمممم َِّغ مممملُلَُ َغمممم  ِْ ِال َُ َر َِقمممم ِْ (7)عَُ،َأ
 

 

                                 
 األلية: اليميف . القطار: قطيع االبؿ . (ٔ)
 المسوؾ: الجمود . الروية: الضخاـ . تعدؿ: توضع عمى الجانبيف . (ٕ)
 اصبحوني: اسقوني صباحًا . (ٖ)
 امتبلئيا .شاصيات: مف شصا برجمو، اذا رفعيا، أي الزقاؽ المرتفة القوائـ مف  (ٗ)
 بيسانية: نسبة الى بيساف بناحية االردف . العّؿ: الشرب لمرة ثانية . (٘)
 السنيج: الذي يأتي مف ناحية اليميف، والبارح الذي يأتي مف ناحية الشماؿ . (ٙ)
 . المرعبؿ: المحـ المقطع . ٘٘ٔ – ٗ٘ٔالديواف:  (ٚ)
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الذي يوحي بأف الشاعر ، الفني وال يخفى رصيد ىذه الموحة مف االبداع
 منصرؼ كميًا الستفاء كؿ مبلمح الموحة ودقائقيا . 

عرض الشاعر في ، أوؿ مبلمح اإلبداع في الموحة أنيا حيٌة نامية متحركة
، ثـ راح يقترب منيا بآلتو التصويرية تدريجيا، مستيمِّيا مشيد قافمة عف بعد

قافمة ىي زقاؽ خمر، ُعتِّقت في بمدة لنرى أف حمولة ال، فتزداد معالميا انكشافاً 
إذ ، وأف أصحاب القافمة قد أحاطوا ىذه الزقاؽ برعاية، اشتيرت بطيب أجوائيا

 يذكروف اسـ اهلل تعالى حيف يرفعونيا أو ينقمونيا تعظيمًا ألمرىا . 
ولعؿ صورة جمود ، وكمما اقترب الشاعر مف القافمة ازدادت صوره  وضوحا

وقد ارتفعت قوائميا إلمتبلئيا شاىد حي عمى رىافة الذوؽ ، المعزى المترعة خمراً 
 واإلبداع في التعامؿ مع الموجودات وتصويرىا . 

ومف جوانب االبداع االخرى وفاء ىذه الموحة بالتعبير عف الجوانب النفسية 
وينزؿ ، فما أسرع ما يتوقؼ الركب، والعبلقات االجتماعية القائمة بيف الشخوص

تمبية لطمب فرد واحد تاقت نفسو إلى شيء مف تمؾ الحمولة !  ،حمولتو النفيسة
ولكنو ، وىيئتيا في الكأس، بعدىا يأخذ الشاعر في وصؼ أثر الخمرة في النفس

يبدو معظمو أكثر أثرًا وعموقًا ، فمقد سبؽ إلى كؿ ما قالو بإبداع، لـ يأت بجديد
 : مثؿ قولو، بالذاكرة

 ئَ ِطلَبممممْ َكقمممملرَِ،َفَلممممذعْ َكُ ْرتممممل َ 
 

ِأ َْ  َ (1)َةمممممعَُِراَ َع ممممم َِ  هممممملَِ مممممرا  
 

 

َِ  َكةَ مممممْ َِب مممممل  ف ممممملَكِبَيت ممممملََ قممممم

 

ِاِبُعهمممممممم  ُِ ْ َهمممممممملَت َ  عَُ،َِ ّ مممممممملَُ َعممممممممعا
 

ُِ مممملرّاَفمممم َإ ممممللَ  ِاَ  كَأ عهممممل،َفَيممممبا

 

َِممممممممممم  َِ  ََتتَأكعممممممممممملإذاَك ة  عَُ،َُ مممممممممممْذ
 

                                 
. األخيؿ: مف الخيبلء، أي الكبر المرتاح: الذي ييتز مف األريحة . المراح: النشاط  (ٔ)

 والتباىي .
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َدبةدَِتَمممم فمممم َاكِعظمممملرَِئا َُِبمممملَ   ،َكأّ مممم

 

َةَتَهّةممممم  َفممممم ََ  ممممملَ   (1)عَُدبةمممممُئَِ  ممممملع 
 

ممممم ُكُرَِبِ زاِ هممممملف َُ َِ َِممممملَ  لمممممُ َاقُتل

 

َ ،َةممةَ َُت َتممعَُ  ِكمم (2)فأطِةممْئَبهمملََ  ت
 

 

الذي ، عند حديثو عف السبب الكامف وراء ذلؾ األلؽ، ويتألؽ األخطؿ ثانية
فبل ، وتمؾ األريحية التي تبعثيا في النفوس، يرافؽ انصباب الخمرة في الكأس
أو جودة ، أو ظبلـ األقبية، التعتيؽ في الّدنافيكتفي بما قالو سابقوه مف طوؿ 
ليصؿ إلى كْرمٍة طيبة ، بؿ يتقّصى طويبلً ، المطيبات وغير ذلؾ مف األسباب

فحيف يتأخر ، وحرص عمى رّييا بانتظاـ، أحاطيا فبلح حاذؽ بعنايتو، المنبت
 ينحدر إلييا غزيرًا . ، رّي السماء يسوؽ إلييا جدواًل مف المياه

َربم ََ رَبمْ ََِ  لَفم َِة رَِملَابمُ َ دةَ م

 

ََةترَكممممممعَُ  ِِ َِلممممممَِْ سممممممةلِت (3)َةَظممممممعع
 

 

ََِلةهمملََظ مملل ََإذاَ مملَ َِ ممْ ََ  مم  ر 

 

ِي َةَتسلَسممممممممعَُ  َإَكةهمممممممملََ ممممممممْد (4)أَدئع
 

 

ال شؾ في أف وراء كؿ ىذا االستطراد واألناة والتأنؽ في رسـ أجواء عالـ 
، األخطؿ عف تجربة جريرال تقؿ رسوخًا في وجداف ، الخمر تجربة شعورية دفاقة

ـّ بأشواؽ المحبيف ويصؼ صباباتيـ .   وىو يم
ولقد سخرَّ األخطؿ مقطعًا آخر مف قصيدتو الحتواء جانب متأـز قاتـ مف 

الذي كانت قبيمتو ، ذلؾ ىو انعكاسات الصراع القبمي المحتدـ، تجربتو الشعورية
يشير في أربعة ابيات ، واحدًا مف أطرافو . فبعد أف يفرغ مف الحديث عف الخمر

ما ، إلى عاذلة تثقؿ عميو وتدفعو إلى الّمياذ إما بعالـ أحبلمو وماضيو السعيد وا 
بعالـ اآلماؿ . ولقد استغرؽ الحديث عف ىذيف العالميف سبعة عشر بيتًا تمثؿ 

 مقطع وصؼ الرحمة . 

                                 
 النقا: قطع الرمؿ المرتفعة . يتييؿ: ينحدر . (ٔ)
 . قتؿ الخمرة: مزجيا بالماء لتضعؼ حدتيا . ٘٘ٔالديواف:  (ٕ)
ربت: أي الخمرة، أراد بيا الكرمة . ربا في حجرىا: نشأ في كنفيا . ابف مدينة: خادـ  (ٖ)

 . حاذؽ . يترّكؿ: يدفع برجميو
 .  ٙ٘ٔ -٘٘ٔالديواف ، (ٗ)
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 : جعؿ األخطؿ المدخؿ إلى عالـ أحبلمو قولو
ََُ ّ ممم ََيمممبلَب َِ َْ فلّ ممملَا  َلمممْ َ  ِلِقممم

 

ممممم   عََُبمممممداَكمممممَ َِ مممممْ َةل ممممملتَ َاك تأ ع
 

َِ مم َآِعََظ ةمملل َِاكتمم ،َإكممََْممل س 
 

ةَ َُ  َفمممعَُ  َبِيمممر  ِ هممملَبممملئ  (1)أتمممَْد
 

 

 : وأما رحمتو إلى عالـ آمالو فقد جعؿ مدخميا قولو
َ لكممدَ إكممَْابممِ َأِسممة ََلممْ َِب مملأْرقَََ(2)د 

 

عَُ،ََ سمممل ة َُ  ِع ر ََفمممال  ََتغممم (3)َتعمممَرِْ
 

 

مف العالميف صورًا تناسبو وتقنع المتمقي بصدؽ المبدع في وحشد لكؿ 
تبلئميا محفزات ، فالرحمة إلى عالـ األحبلـ رحمة خيالية، التعبير والتصوير
وأسراب النعاـ فييا كأنيا ، البيداء الممتدة اآلفاؽ: ومثيراتو، الخياؿ البييجة

تتعرى مف ، رجاالً ولمعاف السراب يخيؿ لمراعي ، قطعاف إبؿ سارحة ببل رعاة
وفبلة ال يستبعد الظف أنيا ممعب لمجف ، ثـ تتعرى مف جديد، ثيابيا لتعود فتمبسيا

 . 
فبل بيجة مطمقة وال حدود ، أما عالـ اآلماؿ فإف صوره أقؿ إشراقًا وأنساً 

فاألبؿ تبدو ، وقدرًا تنذر طبلئعو بالعناء، ممتدة . إف ىناؾ دائمًا خطرًا داىماً 
والسراب الذي كاف أنيسًا رفيقًا في رحمة ، الرحمة الى الممدوحمتعبة منذ بدء 

األحبلـ صار مخادعًا  يجعؿ الثعمب يبدو مثؿ الحصاف الذي يمبس الِجبلؿ 
حتى وىي ببل رعاة صارت في رحمة ، واإلبؿ التي كانت في رحمة األحبلـ آمنة

 اآلماؿ فريسة لمسباع والعناء .

                                 
 نفسو.  (ٔ)
ابف أسيد خالد: ىو خالد بف أسيد بف أبي العيس بف أمية بف عبد الشمس االموي، وىو  (ٕ)

 ٜٔٓٔ/  ٔىػ( ، ٔ٘ٚمف جمة العمماء . ينظر: مختصر تأريخ دمشؽ: البف منظور، )ت 
، مطبعة ٔ،ط ٖٕٕ/ٖٔ، وينظر: سير أعبلـ النببلء: الذىبي، تحقيؽ: شعيب االرناؤوط، 

 ـ .      ٕٜٛٔ -ىػ  ٕٓٗٔمؤسسة الرسالة، بيروت، 
. الممدوح . أرقؿ: مشى سريعًا . المسانيؼ: التي استرخت  احزمتيا مف  ٚ٘ٔالديواف،  (ٖ)

 االعياء . تعرورى: تركب عارية . تتغوؿ: تتموف .   
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، قدمة لؤلجواء التي تسود في القصيدةويبدو أف ىذه الصور القاتمة ىي م
وىو ، فيفصح الشاعر عف الغرض األساس، حيف تصؿ األحداث إلى ذروتيا

الذي يبدو منيجًا ، حينيا سيبدو جميًا أف مقطع الرحمة، الوفاء بروح النقيضة
تقميديًا في القصيدة حمؿ ىو اآلخر شيئًا غير قميؿ مف انعكاسات تجربة 

، ليبدأ مقطع المديح، لرحمة بوصوؿ الشاعر إلى ممدوحووينتيي مقطع ا، الشاعر
مما يدور في فمؾ الفضائؿ ، شاعت فييا معاٍف تقميدية، مستغرقًا سبعة عشر بيتاً 

يمانو ، مفتقدة حرارة االنفعاؿ، التي مجدىا العرب وذلؾ اإليحاء بصدؽ المبدع وا 
 فضبًل عف أف الشاعر خصص نصؼ مقطع، بالقضية التي يتضمنيا النص

وىي معاٍف ، المديح لوصؼ كثافة السحاب وغزارة المطر ومجاري السيوؿ
أي تأكيد سجايا ، وجودىا أقرب إلى الجانب الفني منو إلى الجانب الموضوعي

عند شروعو في ، وىو يعاتبو، الذي بدت المرارة جميٌة عمى الشاعر، الممدوح
 الغرض الرئيس في القصيدة . 

والفخر، وحممت صورٌة وافية جميٌة لطبيعة عشرة أبيات قامت عمى العتاب 
متقدًة بشدة العتاب واأللـ وحرارة االنفعاؿ الذي أحاؿ الغضب ، تجربة الشاعر

مستيينًا ، يواجو مف خبللو الشاعر والة األمر بجرأٌة وثقة عاليٌة بالنفس، فخراً 
 بالمخاطر كميا مف أجؿ المجد . 

أممو في الحاكـ الذي أخمص  يستيؿ الشاعر ىذا المقطع مشيرًا إلى خيبة
 : لو

َقَ َاكَ ّةم ِْ ََ (1)ل ََُكَ ْدَأ ِقعم  بلكِبقمِرَ

 ََ  ِقعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

ِاكُ َعمإك  عََُْاِ َِ  هملَاكُ قمتكَْ (1)ِع
 

عَُِاكُ َعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم (1)ِع
 

 

                                 
الجّحاؼ: ىو ابف حكيـ السممي، فاتؾ ثائر شاعر كاف معاصرًا لعبد الممؾ بف مرواف،  (ٔ)

غزا تغمب بقومو فقتؿ منيـ كثيريف فاستجاروا بعبد الممؾ فاىدر دـ الجحاؼ فيرب الى 
، وينظر الوافي بالوفيات: صبلح الديف ٖٔٔ/ ٕالرـو  . ينظر األعبلـ: لمزركمي، 

 ـ .   ٖٜ٘ٔمطبعة الياشمية، دمشؽ،  ،ٗ، ط٘/ٗىػ( ، ٗٙٚالصفدي )ت 
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ِا ََ ََ فسمملِ ْعَب مم ََ ممْر  ،َ مملَبمملُعَِذّ مم

 

َ مممع  مممعَُ،َيَةمممزاُعَةَُة َ َِةبمممع  يع َِ(2)
 

 

ِ َكمممّصَ َُ ْيمممعََبَ مممْزَِ  ئَ ،ََبعمممد لََ مممرع
 

َُةغَسممعَُِيَ،َيَُةفلممْ،َبأقممع ََ  َِ َ(3)َمم
 

َاكَ ّةمممم ِِ َبمممم ََ َُِل َُأتممممل  ،َيممممرعَأَ ْرتَمممم

 

ِِ مممممممَدَاكُبةمممممممِِ َُت ََ   تممممممممععَُب ةمممممممراِ ُكْرَ

 

ُترَُكَ ممْدَكممل َكل ةممرا َِ ِْ مم َِ َد ِْ  ،َ مملََكمم

 

َِْأتَممممتُكْرَتَممممم ََ  َِلِقمممممَعَاألْر ِِ عَُبمممم (4)زع
 

 

تدفقت آالـ الشاعر في ىذا المقطع وارتفعت شكواه ،فاحدثت فعميا في 
وتفجرت آالمو غضبًا وىو يرى عدـ اكتراث الحاكـ بما لحؽ  (٘)نفس الحاكـ

 :فارتفع صوتو منذراَ ، بقومو مف تنكيؿٍ 
 
 

َبُ لِكهمممممممإْ َيفممممممم  لَُتَغة ْرَممممممملَقُمممممممَرةش 
 

َُ سمت  ْ َُقَرةش  َِ َِ ْرةمعَُةُكْ َ َ (6) لز 
 

 

ِ همممممممملسممممممممَِ عممممممممُرْرَُأ  ممممممممّر  ََةكرََ َِ  للَ 
 

َ  مممِ َُ،ََِ ةةممملَكرا ممملَ   ِْ (7)َتمممعَُ،َفُ  أ
 

 

َ ْ ََ ِا  مم ُهْر،َف مملَِ مم ََة لكمم َِ ِاَ  تة لمم

 

رَأيَ مممممعَُ  ِْ (ٛ)ِا  ََيُ َلمممممْ ،َإيعَدُرَاكَ ممممم
 

 

ْع،كرَ ُكمم َْ ِاَفةهمملَك مملَاكةمم ْ ََتعِر مم  ِا 

 

ْعََ سمأعَُ  ،بمِعَاكةم ُِ ةل ملَ  َ ّْ  ِِ َاكة

 

ُِةّت ممم   َِقمممْدََ  مممِزُعَاكّيغمممَرَاك  مممَِ ،َ

 

معَُ  َاكُ َة ع ُِرَاألَغمرا ِاكةم (ٜ)ب لَاك لُسَ
 

 

                                                                       
 البشر: موضع مف ديار بني تغمب . المعوؿ: االعتماد . (ٔ)
 يعاتب بني امية ألنيـ لـ ييبوا لمدفاع عف بني تغمب . (ٕ)

 النزوة: الوثبة . المص: اراد بو الجحاؼ . (ٖ)
 .. االروى: انثى الوعؿ . العاقؿ: المعتصـ في الجباؿ ٔٙٔالديواف:  (ٗ)
 . ٔٙٔ: : المصدر نفسوينظر  (٘)
 المستماز: المتنقؿ مف مكاف الى آخر . (ٙ)
 .نعرر: مف العر، أي نصيب بالجرب مف شدة االذى (ٚ)
 الحّمالة: الدية . (ٛ)
 الثغر: المكاف الذي يتقدـ منو العدو .  . ٕٙٔ – ٔٙٔالديواف:   (ٜ)
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القصيدة واحد مف الشواىد عمى أف تعدد األغراض في النقيضة ال وىذه 
واف ىذا التعدد ال يمنع اف توصؼ ، يحوؿ دوف ظيور أثر التجربة الشعورية

حيف تنتظـ ىذه األغراَض روٌح ، القصيدة متعددة األغراض بالوحدة الموضوعية
 مشتركة تغذييا تجربة الشاعر . 

َ
َ

َََََََََََََََََََََََََََ
ََ

َ  
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 الخاتمة والنتائج

 التجربة الشعورية مؤثر فاعؿ في الخمؽ اإلبداعي لمنص . 
يصمح اللتماس آثار ، ميداف رحب، بوصفيا شكبًل إبداعيًا محدداً ، النقائض

 التجربة الشعورية . 

لمتجارب الشعورية أثٌر كبير في بناء النقائض سواء منيا ما التـز الشكؿ 
 الفني الذي ارتضاه الذوؽ الجمعي ؛ وما تحرر مف ىذا المنيج . 

بحسب االستعداد ، تفاوت منيج شعراء النقائض الكبار في بناء القصيدة
 وعمقيا . ثـ طبيعة التجربة الشعورية ، الفني والتكويف النفسي في المقاـ األوؿ

 جعؿ الفرزدؽ المقطوعة والقصيدة كمتييما وعاًء لمنقيضة .

ال يمكف الحكـ عمى منيج الفرزدؽ في بناء النقيضة إال مف خبلؿ دراسة 
والمقطوعات تحديدًا فإف الوصؼ الدقيؽ ، أما النقائض القصار، نقائضو الطواؿ

 فييا لطبيعة المنيج يتداخؿ بمواصفات المقطوعة الفنية .

إلى جعؿ النقيضة مف قصائد الغرض الواحد  –في الغالب  –ماؿ الفرزدؽ 
وعدـ رغبتو في كتماف الشعور ، . وقد يعزى ذلؾ إلى تكوينو النفسي العنيؼ

، يستنفد قدراتو الفنية .  في حيف نجد لديو، واالنشغاؿ بغرض آخر، بالغضب
المنيج الذي اعتاده  جاء بناؤىا عمى وفؽ، في غير ىذا االتجاه قصائد كثيرة جداً 

 الشعراء السابقوف في تعدد أغراض القصيدة . 

سواء في بنية ، لمتجربة الشعورية أثرىا في نقائض الشاعر جرير -ٛ 
 القصيدة أو أسموبيا . 

الرقة في الطبع : ىما، مزيتاف ثابتتاف أطرتا تجربة جرير الشعورية -ٜ 
منطمقًا مف الجانب الرقيؽ في  وحدة االنفعاؿ  ولقد اعتاد أف يشرع في النقيضة

 ذاتو.

إذ يبني ، ال تعد نقائض جرير مف القصائد المتعددة األغراض – ٓٔ
واآلخر ىو الذي يفي بروح ، أوليما النسيب، أغمب نقائضو    عمى غرضيف

 سواء كاف مدحًا أو ىجاًء . ، النقيضة
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، ارتبط تأثير التجربة الشعورية عمى بناء النقيضة عند األخطؿ -ٔٔ
، فسبب قربو مف الخمفاء األموييف، بالدور الذي ارتضاه لنفسو وىيأتو لو ظروفو

كاف لزامًا عميو أف يمتـز المنيج المعيود في بناء ، ذوي الذائقة العربية المحافظة
 النقيضة . 
، في أغمب النقائض ذات األغراض المتعددة يييمف طابع واحد -ٕٔ

مما يسـ ىذه النقائض بطابع ، تشابيةوأفكار تنتسب إلى عوالـ ذات مبلمح م
 الوحدة الموضوعية .  
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 ـ.ٜٚ٘ٔ، مصر، دار المعارؼ، قادعباس محمود الع: المغة الشاعرة -
مختصر تأريخ دمشؽ: لئلماـ العبلمة أبي الفضؿ جماؿ الديف بف منظور                   -
 ـ.ٜ٘٘ٔ، بيروت، ىػ(، دار صادرٔ٘ٚت )
 بيروت، )د.ت(.، دار صادر، معجـ األدباء :ياقوت الحموي -
تماـ ،شرحو المنسوب لئلماـ الشاعر األديب أبي : نقائض جرير واألخطؿ -

 ـ. ٕٕٓٓىػ /ٖٕٗٔ، دار صادر،بيروت، ٔط، وحققو :د.محمد نبيؿ طريفي
، مطبعة الياشمية، ٗىػ( ،طٗٙٚصبلح الديف الصفدي )ت: الوافي بالوفيات -

 ـ.  ٖٜ٘ٔدمشؽ، 
ِاكدِرةل َ َاك  ال َ

مقدمات القصائد العشر)المعمقات( وعبلقتيا بالتجربة الشعرية :د.بيجت عبد  -
 . ٖٚالعدد ، الحديثي، مجمة كمية اآلداب ،بغدادالغفور 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

885 

أ.د. جبير صالح & د. محمود  
 شالل

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

A Study submitted by: 

Prof. Dr.JubeirSalehHumady Al-Karaghooly /Al-Iraqia 

University/ College of Arts  & 

Dr.MahmoodShalalHussein Al-Keisi 

Abstract 

Contradiction is a  literary phenomenonoccupied a 

prominent position in the history of Arabic literatureand 

recorded an important stage of Arab political and social 

history.Perhaps one of the signs of the excellence it has is 

that it established a literary tradition that replaced 

description with sword where poets resort to their  poetic 

abilities instead of weapons.It is the kind of  poetics arts 

that mostly submitsto the impact of emotional experience 

and the most prominent compliance to the effect of the 

inner world of the innovator as its technical construction 

became translatorto theinnovator worldwhether complicated 

or  easy ... simpleor cruel and here lies its importance, and 

perhaps the findings  of the present study confirms this. 

 

 



 



 

 

  

 

 أم مالك
في الشعر  

 العربي
 

 

 .م.د. صالح أحمد رشيدأ 
 التربية للبنات ـ  كلية    العراقية الجامعة



 

 

021 

أم مالك في الشعر  
 العربي

 الخامسالعدد  مجلة مداد اآلداب

 
، المرسمينو  ،الصبلة والسبلم عمى خاتم األنبياء، و ربِّ العالمين، الحمد هلل

 . وصحبو الغر الميامين ، وعمى آلو الطيبين الطاىرين
 : وبعد 

ومعقدة ، فإن القضايا التي يثيرىا الشعر العربي عبر عصوره المختمفة كثيرة
ولعلَّ االستعمال المتكرر أليِّ تعبير أدبيٍّ يثير أسئمًة نقديًة حول ؛ في الوقت نفسو

 .  وعية وداللتو الفنية والموض، ىذا التكرار
ني تفاستوقف؛ في عصور األدب المختمفة رأيت الشعراء يذكرون )أم مالك(قد و 
فضبًل عن التوصل إلى نتائج ؛ لكنني قدَّرُت صعوبة البحث فيياو ؛ ظاىرةالىذه 

 . أو التسميم بيا ، يمكن الركون إلييا
وجدْت ما يمكن االىتداء بو في رسم ، بقيْت في نفسي رغبٌة تيدىدني كمَّما

لم تكن لي . في ضوء ما توفره التقنية الحديثة في عالم المكتبة ؛ معالم الطريق
فقررت أن . والوقوف عمى ما سينتيي إليو البحُث فيو ، غايٌة سوى الموضوع نفسو

بعد أن اجتمعت لديَّ مادة أولية عن طريق ، أسير في الطريق عمى صعوبتو
الموسوعة الشعرية رأيتيا أكثر من كافية لمشروع بالبحث عمى أن ال أتجاوز 

 . العصر العباسي 
ثُمَّ أغيِّر قناعاتي_بخاصة بعد اإلنتقال إلى المصادر ، فأستنتج؛ كنت أقرأ  

 ؛ما يدفعنيلعممية السيما الدواوين الشعرية_ كمما وجدُت من األدلة ا، و المطبوعة
في ، وأنفقت وقتاً ، أو تمزيق أوراق سبق أن بذلت جيداً ، إلعادة توجيو القراءة

كنت في كل . و ألعود من جديد إلى آخر ما استقر بي الحال ؛ وتحريرىا، جمعيا
 . لست أعمم لذلك سببًا ، و أجد متعةً ، و ذلك أشعر بمذَّة

كما يقول أىل –ال يكذُب أىمو الرائد و  إذا كان ال بد لمظاعنين من رائد   
في ظل وجود النص الشعري ، فإنَّ رائد ىذا البحث الدراسة التحميمية؛ -األمثال
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ربما ضيَّعْت عمى ، والتحميل قراءة تراكمية. وحيدًا كالصحراء التي ولد منيا ، غريباً 
ما لكن يبقى لمذوق _ذلك المعيار المبيم_ دوره في توجيو التحميل ب، القارئ أصوليا
 . ال بما ينقض ظيره ، يحتمل النص

تناول األول األصول التأريخية لكنية )أم . فوقع البحث في أربعة مطالب
مالك( في ضوء ما توافر من النصوص في محاولة لموقوف عمى تأصيل 

جاء الثاني ليبحث في بدايات استعماليا في الشعر . و استعماليا في الشعر العربي 
، ث فسمَّط الضوء عمى توظيفيا في عصر صدر اإلسبلمأمَّا الثال. الجاىمي 

خصص الرابع لموقوف عمى متابعة التحوالت التي أحدثيا . و العصر اأُلموي و 
 . شعراء العصر العباسي 

فأرجو أن أكون قد دنوُت من ، فيذا جيدي بذلت فيو ما وسعني: بعدو 
ال فإني أكره أن . و أو ىناك ، أو المسُتيا من ىنا، الحقيقة يذىب كمفي بيذا ا 
 . كما ذىب كمفي بابٍن ال أعرف عن حالو شيئاً ، البحث
ليو أ، و عميو توكمت، آخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمينو   نيب.   ا 
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 المبحث األول
 التأصيل التأريخي

 أقصد بيا. و إن المتابعة التأريخية لكنية )أم مالك( قد ال تأتي بالشيئ الكثير 
فإن المصادر .  الحقيقية في العالم الواقعي لمشاعر ال العالم الخياليالكنية 

سبب تسميتيا منذ ، و التأريخية تورد ىذه الُكْنية في الحديث عن قبيمة )َمْذِحج(
يرد اسميا ، و كان ليا بنون عرفوا بيا ويرد اسميا )ىندًا(، نشأتيا قبل اإلسبلم

 . ساحات الحرب والقتال  كان ليا دور محمود في، )كرمة( شاعرة جاىمية
، أم مالك األنصارية: ىنَّ ، أما في عصر صدر اإلسبلم ؛فثمَّة ثبلثة أسماء

وفي العصر األموي ثمَّة اسمان . وأم مالك بنت ُأبي بن سمول ، أم مالك الَبْيِزيَّةو 
وليمى العامريَّة التي ، أسماء المنى سمِّيت بذلك لجماليا: ىما، حقيقيان ليذه الكنية

 . ُشغف بيا مجنون عامر
يميل الباحث ميبًل قد يرقى بو إلى اليقين إلى أنَّ أصل داللة الرمز ربَّما  

فارس بكر  (مالك بن زيد)وىي أم (، بنت ضمع عاد إلى الشاعرة الجاىمية )كرمة
تقتحم ساحات القتال تيز المحاربين بقوليا الذي تنشده مع “كانت . المعروف
 .  (ٕ)تقدِّم المصادر أكثر من ذلكلم . و (ٔ)”النساء
فربَّما  ربَّما ارتبط بالقصة التي ُروَيت عن سبب تسمية قبيمة )َمْذِحج(؛و  

إن ، في الشعر العربي في عصوره المختمفة(كانت وراء توظيف الكنية )أم مالك
ن دون قصٍد مما جعميا سنًَّة فنيَّةً ، و بقصدٍ   . ا 

الذي كانت ، ز فييا عمى الجانب األخبلقيىذه الرواية ترد موجزًة يكون التركي
التي تمزم نفسيا . والسيَّما فيما يخصُّ المرأة الحرَّة ، البيئة العربية تعمي من شأنو

                                 
 .  ٜٗٓٔ/ٔمعجم الشعراءالعرب (ٔ)
ثمة رواية أخرى عن امرأة من بني عجل من بني شيبان؛ كانت ترتجز في يوم ذي قار: إن  (ٕ)

ينظر: )وامق أي : محب( .  وامقْ  غيرَ  فراقَ  يزموا نفارقْ أو تُ   النمارقْ  ونفرُش  َتيزموا نعانقْ 
، جمع، تحقيق : محمد أبو الفضل ابراىيم وآخران، المكتبة ٖٔأيام العرب في الجاىمية : 

 م .  ٜٓٙٔالعصرية، بيروت، 
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، العواطف الذاتية، و وتبعدىا عن الرغبة الشخصية. وأخطرىا ، بجبلئل األمور
 . المتعة الزائمة و 

يا بذلك أَلن ُأميما لـمَّ ، ماِلٌك وطيىءٌ : وَمْذِحجٌ ”: نص ىذه الرواية يقول ا سمِّ
روى . فمـم تتزوَّْج َبْعَد ُأَددٍ ، عمـى اْبَنـْييا طيِّىٍء ومالٍك ىذين (ٔ)ـيا َأْذَحَجتْ بعمُ  ىمكَ 

، َوَلَد ُأَدُد بُن زيِد بِن ُمرََّة بِن َيْشُجَب ُمرََّة واأَلْشَعرَ : قال، اأَلزىري عن ابن اأَلعرابـي
َفَخـَمَف عمـى ُأختيا ُمِدلََّة فولدت ، ذي َمْنـِجشاَن الـحميري فيمكت وُأمُّيما َدلَُّة ِبْنتُ 

وَأقامت عمـى ولدييا مالك ، ثم َىَمَك ُأَدُد فمـم تتزوج ُمِدلَّةُ ، مالكًا وَطيِّئًا واسمو َجْمَيَمةُ 
ٍء َمْذّحـِجًا وَمْذِحجٌ  جًا ثم قـيل بيا سميت ُأمُّ مالٍك وَطيِّىٍء َمْذحِ ، اسم َأَكَمةٍ : وَطيِّ

. في أرجح الروايتين وطيء(، كانت أّمًا لـ)مالك (فـ)مدّلة. (ٕ)“صار اسمًا لمقبـيمة
رفضيا لؤلزواج سببًا ليذه المكانة التي ىيَّأتيا ، و وربَّما كان صبُرىا عمى تربيتيم

ولموفاء لزوجيا بعد مماتو من جية ، لتكون رمزًا لمقيام بشدائد األمور من جية
األول أنَّ اسم القبيمة )َمْذِحج(قد اشتق من : رائدنا في ىذا اإلستنتاج أمران . أخرى

أنَّ المصادر تقدم مالكًا : والثاني . عمي ولدييا(فقد أذحجت )أقامت، فعل )مدلَّة(
ىي أم : واختمف في معنى مذحج فقيل ”: عمى طيء كما في قول )ابن البر( 

 مالك ولد نسب أدد بن مالك أم ىي جمذحومن ذلك أيضًا )، (ٖ)“مالك بن ُأَدد
وعادة العرب في ذلك أن . ويوحي ىذا أنَّ األول أكبر سنًَّا من الثاني  (ٗ)(إلييا

ىي أكمة “:  أما الرواية الثانية فـ)أم مالك(. اهلل أعمم . و ُتكنَّى األم بولدىا األكبر 
، أكمة باليمينبل اجتمعوا إلى : وقيل. فعرف بيا ولده، ولد عمييا مالك، حمراء

                                 
  أْذَحَجْت: أقامت (ٔ)
 في شرح المفردات .  -بإذن اهلل–، وسأعتمده لسان العرب : مادة )ذحج( (ٕ)
 .  ٕٚاإلنباه عمى قبائل الرواة :  (ٖ)
 . ٕٓٗ/ٔأمالي المرتضى:  (ٗ)
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ىي رواية . و (ٔ)”تعالوا نجعل مذحجًا أّمًا فتمذحجوا: فقالوا. واألكمة تسمَّى مذحجاً 
 . حظُّيا من السذاجة غير قميل 

. فيي من قبيمة )َمْذِحج( أيضاً  أما المرأة الثانية التي تكنَّت بيذه الكنية؛
، كندة من القحطانيةبطن من  وىم، واسميا )ىند( وعرف أوالدىا أنَّيم )بنو ىند(

بن معاوية بن الحارث بن ثور بن مرتفع  األصغرمالك بن الحارث “ كان والدىمو 
ىند : (مالك )أموىند  قد ُعرفوا باسم أميم دون والدىمو  (ٕ)”،بن معاوية بن كندة

ويبدو أن اسميا)ىند( غمب . ومنيم قيس بن زيد، بنت ربيعة بن زيد بن مذحج
 . عمى كنيتيا)أم مالك( ؛مما يبعدىا أن تكون ىي المقصودة 

وىي ، أم مالك األنصارية: تطلُّ عمينا في عصر صدر اإلسبلم الصحابية   
فممَّا عادت إلى بيتيا وجدت ، من السَّمن (ٖ)بُعكَّة (امرأة فقيرة جاءت لمرسول )
 َيا َلكِ  َىِنيًئا): وأخبرتو بذلك قال ، (لمرسول الكريم )ُعكَّتيا ممتمئة ؛فممَّا رجعت 

لَ  َبَرَكةٌ  َماِلٍك، َىِذهِ  ُأمَّ   . (ٗ)(َثَواَبَيا المَّوُ  َعجَّ
( عما ينبغي لممسمم أمَّا أم مالك الَبْيِزيَّة فكانت قد سألت الرسول الكريم )

ل   اْلف ْتَنة   ف ي النَّاس   َخْير  )فأجابيا، فعمو عند نزول الفتن ل   َرج   َيْعب د   َمال و   ف ي م ْعَتز 
ل   َحقَّو   َوي َؤدِّي َربَّو   ذ   َوَرج  و   ب رَْأس   آخ  يف ي مْ  المَّو   َسب يل   ف ي َفَرس  يف وَنو ي خ   . (٘)(َوي خ 

كان زوجيا )رافع بن مالك( . أمَّا الثالثة فيي أخت عبداهلل بن ُأبي بن سمول 
ولدت لو .  (ٙ)عشر من األنصار في بيعة العقبة لم يشيد بدراً أحد النقباء االثني 

ولم تذكر المصادر سبب كنيتيا التي ربما تكون قد لحقتيا في (. رفاعة، و )خبلد
                                 

 . ٜٜٔ/ٔالجوىرة في نسب النبي وأصحابو العشرة:  (ٔ)
 ٓٗٗنياية األرب في معرفة أنساب العرب :  (ٕ)
َأصغر من الِقْربة لمسمن، وىو ُزقَـْيٌق صغير، وجمعيا ُعَكٌك وِعَكاٌك . : وىي وعاء من جمود  (ٖ)

 مستدير يختص بالسمن . 
 .  ٕٕٖ/ٙمصنف ابن أبي شيبة : : ، وينظرٖٔ/ٖٕالمعجم الكبير :  (ٗ)
 ٜٛ/ٔ، وينظر : فتح الباري البن رجب : ٜٔٗ/ٙمسند أحمد بن حنبل :  (٘)
 .  ٕٔٙ/ٖينظر: الطبقات الكبرى :  (ٙ)
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وكل ما تذكر المصادر . وقد يكون ليا ابٌن من غير )رافع(، الجاىمية قبل إسبلميا
روف أن ىذه الشيرة تأتي المع. و  (ٔ)وأنيا مشيورة، عنيا أنيا أخت رأس المنافقين

  . أو موقف جميل لم نستطع أن نقف عميو، عند العرب ألمر خطير كان منيا
أمَّا في العصر اأُلَموي ؛فإنَّ ىذه الكنية )أم مالك( ترد في مجال مخاطبة  

ن كانت تسمَّى ب)أسماء المنى(، األم باسم ولدىا )مالك( تدور قصتيا . لجماليا  وا 
فيكون من الصعوبة بمكان أن ، وضرورة تحمي سيد القوم بيا، حول صفة )الِحمم(

 . أو أن يحرَكو الغضبُ ، يستفز
اجتمع قوٌم من قريش فتحدَّثوا عن حمم الخميفة : ممخص تمك القصة يقول  

فقال مالك بن ، . وعن صعوبة إغضابو، معاوية بن أبي سفيان)رضي اهلل عنو(
جعموا لو مبمغًا من المال جزاء قيامو أسماء المنى إنَّو قادر عمى ذلك عمى أن ي

 عينيك إن المؤمنين أمير يا): ذىب إليو فقال لو، باألمر فمما أجابوه لما طمب
فأمر من . (ٕ)(سفيان أبا أعجبتا طالما عينين كانتا نعم: قال أمك عيني لتشبيان

عميو أنَّ حممو  أي، ألنَّو سيقتل بسبٍب ىذه الجرأة، عنده أن يعدوا ديَّة )مالك(
فجعموا لو مااًل أكثر عمى أن يقوم . وأخذ المال ، فرجع إلييم. سيكون سببًا في قتمو

وقال لو ما قال لمعاوية آنفًا ، فمما دخل عميو( باألمر نفسو مع )عمرو بن مصعب
 : فمما سمع معاوية بالخبر أنشد. أمر بضربو حتَّى مات 

 ماللللل    أمِّ  المنلللل  ألسللللما    ق لللللْ  أال
 

 (3)مالكللللا أىمكلللل    اهلل َلَعْمللللر   فلللل ني 
 

أم مالك العامرية من ، ليمى بنت ميدي بن سعد: األخيرة فيي (أما )أم مالك
َوِفي “.  (ٗ)بني كمب بن ربيعة التي شغف بيا قيس بن المموح مجنون بني عامر

                                 
 .  ٚٓٗ/ٕالصحابة :  تمييزينظر: اإلصابة في  (ٔ)
 .  ٕٕٔ/ٔالمحاسن والمساوئ :  (ٕ)
 .  ٕٕٔ/ٔم. ن:  (ٖ)
 .  ٜٖٛ/ٔٔ، األعبلم : ٔٗ/ٕٔ، األغاني : ٙٔٔ/ٗينظر : سيرة ابن ىشام :  (ٗ)
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، (ٔ)”ِشْعِرِه َوالثَّاِني ُأمُّ اْلَخِميلِ  ُكْنَيِتَيا َقْوالِن َأَحُدُىَما َأمُّ َماِلٍك َوَكَذِلَك َكنَّاَىا اْلَمْجُنوُن ِفي
 .قد وجد الباحث أنو ربَّما كنَّاىا في شعره بـ)أم عمٍر(و 

أنَّ قيسًا  وىو. وقد ذكر سبب ىذه الكنية )أم مالك( األصفياني في كتابو  
فيل كان ىذا الذكر عمى وجو الحقيقة؟ أو كان عمى وجو .  (ٕ)ذكرىا في شعره
الراجح عند الباحث أن ىذا الذكر كان توظيفا . لداللة )أم مالك(؟التوظيف الفني 

بخاصة أنَّ داللتيا كانت قد قطعت زمنًا من التطور ليس بالقميل حتَّى . فنيَّاً 
، فنيَّة أشعاره، و وصمت إلى المجنون فأسيم في ترسيخيا بفضل عمق تجربتو

 . وكثرة استعمالو ليا ، وموضوعيا
إن استعماَل الكنية : إنَّ ما تقدَّم من حديث يقود الباحث إلى نتيجة مفاُدىا  

لم ُتْذَكْر ، ولشيرِتو عندىم، )أم مالك( كان نابعًا من أصل حقيقيٍّ ؛لمعرفة العرب بو
أو في ما روي عن تسمية قبيمة ، لعمَّو كان في ما قامت بو )كرمة(. أصولُـُو 
، د ذىَب في جذوره التأريخية أبعَد مما وصل إليناأو يكون أصُمُو ق. )َمْذِحج( 

أو ألجأىم الوزُن إلييا ، ُوظِّفت ىذه الداللة عند الشعراء حيثما اقتضى الموقفُ و 
؛ ما من سبٍَّة عمى الشاعر في اإلتيان بيا، و ألنو ال تمثل حقيقة بعينيا. ضرورًة 

أو دواًء ، بو الساريولعلَّ في متابعة توظيف ىذه الداللة ما يكون نجمًا ييتدي 
وىو ما سيكون وكد الباحث في الصفحات القادمة _بإذن اهلل . ُيْشفى بو العميل 

 .   تعالى_
 المبحث الثاني

 استعمال )أم مالك( في الشعر الجاهلي. )األصول والدالالت(
في مجموعة أسماء أتى بيا  خمت معمقة امرئ القيس من ذكر ىذه الكنية

، الذي يممُّ شتات النفس، ًا لمنفس في ظل غياب الدينالشاعر وجد فييا مبلذ
لكننا ؛ ما يشي ببعد الكنية عن ىذه المواطن، طمأنينة، و يجعميا أكثر استقراراً و 

                                 
 ٖٔٛذم اليوى :  (ٔ)
 ٔٗ/ٕٔينظر: األغاني :  (ٕ)
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نجدىا في شعره في غير رواية ديوانو يذكرىا في القصيدة التي تحدث فييا عن 
رىم في مثل الديار فيذكو  وكان قد أخذ بو الشوق إلى األىل، رحمتو إلى )قيصر(

 :  (ٔ)قولو
 إن أمسللل  وال أما مالللل  للللو الويلللل  

 

 يشللللكرا بنللللة  ا اسللللة  بَ سْ بَ الوال  قريلللل    

 

ْت ىذه الرواية فإن التوظيف الفني لمكنية في ىذا المقام يشي  فإن صحَّ
لكنيا ، و فواضح أن الشاعر قد استعمل أسماء لم تكن ىي الغاية. بضياع أصميا 

 . يتمنَّى عودىا ، و يحنُّ إلييا الشاعرتمثل عبلمات بارزة في حياة 
 :  (ٕ)ويقول امرؤ القيس أيضا

 ق فللا فاسللألال األ لل َل ّللن أ م  ماللل   

 

 وىللللل ت خب للللر  األ لللل ل  ُيللللَر الت يال لللل    
 

 

فــ)أم مالك( تساوي . ال يبدو من ىذا البيت أنَّ الشاعر يذكر كنيًة يقصدىا 
كبلىما صورة لمحياة عند ، المكان، و األطبلل في مدلوليا النفسي في الزمان

ومعادلو ، الزمان ماضٍ ، و معادليا الموضوعي األطبلل، و فالنفس ىالكة. الشاعر
 . والمكان خاٍل من االثنين ، الموضوعي)أم مالك(

لعلَّ الشاعر الجاىمي )تأبَّط شرًَّا( من أوائل الشعراء الذين وظَّفوا ىذه الكنية   
 : (ٖ)في شعرىم في قولو

لللْن أ مِّ َمال للل    َأالَ  لللَ  اْلف ْتَيلللان  م   َّج 

 

َبلللرَا لقلللد أتلللبح َ َتق لللول    ُْ  َأْشلللَعَأ َأ

 

وقتل غبلمًا ليم ، قال القصيدة في معرض الفخر بعد أْن ساق إببًل لبني ليث
ىو من األمور التي يأتي . و وال يسيرًا ، فاإلقدام عمى ىذا األمر لم يكن ىيَّناً . 

                                 
)أم ىاشم(،  ٛٙديوان امرئ القيس : ، وفي ٜٖٗ٘/ٛشمس العموم ودواء كبلم العرب :  (ٔ)

 ، )د. ت( . ٘تح: أبو الفضل إبراىيم، دار المعارف، مصر، ط
جميرة ينظر: . وقد أوردىا المحقق في شعره المنسوب إليو في الجميرة، و  ٙٙٗديوانو :  (ٕ)

 .  ٕٔأشعار العرب : 
، تح : عمي ذو الفقار شاكر، دار المغرب اإلسبلمي، بيروت، ٜٛديوان تأبَّط شرَّا وأخباره :  (ٖ)

 م . ٜٗٛٔ، ٔط
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وىي تنتمي إلى (أغبرا، الفتيان أشعث، لفاظ )عجبنستدل باأل. بعدىا ما يأتي 
 : (ٔ)ويأتي بيت آخر ليبين سبب ذلك. حقٍل دالليِّ واحد ىو )الحرب( 

لللللا أبللللل  المَّْي  للللليا إالَّ   انتياكنلللللاَوَلمَّ

 

لللي َأْوَفلللرَا تلللبْر     ْرو   ّ   ْ لللْر  َوَكلللاَن اْلع 

 

 . الذي ترتب عميو القتل ، فالتعرض لمشاعر في عرضو كان السبب
 : (ٕ)إلى أْن يقول 
يَتللللو   َدَنللللْو   َلللللو  َحتَّلللل   َكللللأَلنَّ َقم 

 

ْتللف رَا   ّ   ُ للْن َنْوللخ  اأَلَخللاد   َتَشللرََّ  م 

 

ْ  َلْيلللَأ ْبلللَن َبْكلللر  ب أَلنََّنلللا ْبم للل  َفَملللْن م 

 

 ْرن  م َعفَّلللللرَالاى ْم َيلللللْوَم َقللللللَتَرْكَنلللللا َأَخللللل 

 

 : (ٖ)ويوظف حاتم الطائي ىذه الكنية في قولو
 شلللي ان يلللا أ مَّ مالللل   إذا كلللان للللي 

 

 فللللل ن  ل جلللللار ي منيملللللا ملللللا َتَخيَّلللللرَا 

 

 وفي واحلد  إ ْن للم َيك لْن ُيلر  واحلد  

 

ْقت لللللللرا   .أراه للللللللو أىللللللل ت إذا كلللللللان م 
 

نما تأتي في مقام اإلخبار ، و ال يقدِّم الشاعر )أم مالك( في صورة البلئمة ا 
فجاءت داللة )أم ، لآلخرين بما يقوم بو في باب الكرم بإيثار غيره عمى نفسو

فـ)أم مالك( ىنا . أو لمعرب أنفسيم ، مالك( مرادفة لمقيم األخبلقية لمبيئة العربية
واستدعاؤىا في ىذا المقام . وتقدير، رفعة، و الموروث الذي ينظر إليو العرب بعزَّة

؛ الكرم متبلزمانو  فالشجاعة “ولمبيئة التي تنتصر ليما، والتقميد، استدعاٌء لمعرف
. (ٗ)”والكريم يضحي بمالو، يقدم عمى الخطر مضحيًا بقوتو بل بنفسو فالشجاع

                                 
 .  ٔٓٔ: ديوان تأبَّط شرَّا وأخباره :  (ٔ)
 .  ٖٓٔ_ٕٓٔم. ن :  (ٕ)
حنا ٓ، بشرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي، تح : دٓٔٔ_ٜٓٔديوان حاتم الطائي:  (ٖ)

م. استدرك المحقق عمى الديوان ما  ٜٜٗٔ، ٔالكتاب العربي، بيروت طنصر الجتي، دار 
اه بالزيادات التي جعميا ثبلثًا : ماصحَّت نسبتو لو، وما كان لو ولغيره، وما نسب لو  سمَّ

 .  ٜٖٗ/ٔٔينظر: األغاني : و خطأ. وقد جعل البيتين في ما صحت نسبتو لو ،
 ٛٛالفتوة عند العرب: عمر الدسوقي :  (ٗ)
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مما استدعى مثل ىذا التوظيف ، ربَّما كان ليذه الكنية عبلقة وثيقة بيذا الموروثو 
 . قد تكون )أم مالك(معاداًل لنفس الشاعر التي تمنعو من اإلنفاق . و 

 : (ٔ)أيضًا في قولو كرمويوظِّف )عروة بن الورد( كنية )أم مالك( في الفخر بال
سللمي ال للارَل الم عتللرَّ 
 يللا أ م  ماللل    (2)

 

ري   إذا مللا أتللاني بلليَن ق للدري وَمْجللز 

 

ل الق للللللر   أي سللللللف ر  وجيللللللي، إنللللللو أوَّ

 

 وأبللللذ ل  معروفللللي لللللو دوَن م نَكللللري 

 

والكرم من الشمائل التي يقلُّ من يتحمَّى بيا لما بيا من حاجة إلى غمبة 
يثار لآلخرين، و النفس عن ىواىا وكرماء . وصبر عمى أىل بيتو من البلئمين، ا 

، قدري، المعتر، فاأللفاظ)الطارق. العرب لقمتيم تشير إلييم باألكف األصابع 
)أم (، وكمُّيا تتواشج في حقل داللي واحد ىو )الكرم(معروفي، القرى، مجزري

مقام بمو في مجال مالك( ىنا ليست في مقام العاذلة التي اعتدنا أن نراىا في ىذا ال
 . العون عمى ىذه السجية المحمودة 

 :  (ٗ)في الكرم أيضاً  (ٖ)ومن ذلك قول عمرو بن األىتم
 يلللا أم  مالللل    ذرينلللي فللل ن  البخللللَ 

 

 سلللللرول   الر جلللللال   أخللللل ل   لتلللللالخ   

 

لللبألىم   بللل د    ْ اقَ ري ملللا َولللْملللعَ لَ   اي 
 

 تولللللليل   الر جللللللال   ولكللللللن  أخلللللل لَ  

 

فينيرىا في ؛ صورة البلئمة التي ال يستجيب ليا حيث يقدميا الشاعر ىنا في
ُد من نفسو مخاطبًا ليا ، صيغة فعل أمر )ذريني( فالشاعر يصوِّر . ورّبما كان يجرِّ

؛ مثمو العميا التي درج عمى األخذ بيا، و صراعًا نفسيًَّا بين النفس التي تخشى الفقر

                                 
، تح: أسماء أبو البكر محمد، دار الكتب العممية، بيروت، ٛٚديوان عروة بن الورد :  (ٔ)

 م.  ٜٜٛٔ
 المعتر : الذي يأتي لممعروف من غير أن يسأل .  (ٕ)
بن سّمي بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن عمرو بن األىتم  (ٖ)

عيم. ويقال أبو ربعي. واسم أبيو األىتم سنان. وكان زيد مناة بن تميم التميمي المنقري، أبو ن
 . ٜٚٗ/ٗاإلصابة : . عمرو خطيبا جميبل، بميغا شاعرا، شريفا في قومو 

 .  ٜٚٗ/ٗم. ن :  (ٗ)
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ىي )ضياع ، و أخرى تاليةفي اختبلف الرواية الشعرية ما يشير إلى مرحمة  ولعلَّ 
وفي أسد الغابة ، (الكنية )أم ىيثم(ٜٗٔٔالمدلول( ففي اإلستيعاب ترجمة رقم )

)ىاشم( أقرب في الداللة ، وواسما )ىيثم(. ( الكنية )أم ىاشم(ٖٛٙٛترجمة رقم )
ربما كان ذلك مسوغًا ليذا التعديل أو التغيير بعد أن ، و عمى الكرم من )مالك(

بين الرواة فاستجازوا القيام بذلك بما ، و بين أصولو دت الشِّقةبع، و ضاع المدلول
 . موضوع الشعر و  ينسجم

 المبحث الثالث
 اتساع الداللة في عصر صدر اإلسالم، والعصر األموي

لعلَّ نص أبي ذؤيب اليذلي أقرب نصوص ىذا العصر الذي وظَّف داللة   
فممَّا أسمم دعتو إلى ، الجاىميةوكان ييوى امرأة في . )ُأم مالك(فيو شاعر مخضرم 

وربمَّا كانت ىذه الرواية قد ُأخَذْت من ، (ٔ)ما كان بينيما في سالف الزمان ؛فأبى
الشِّعر نفسو بالنظر إلى ظاىر النص بعد أن اكتفت الكتب الدينية _والسّيما كتب 

تتعارض ىذه الرواية مع أصول الرواية . و التفسير_ برواية بيتين من القصيدة 
كان مع المشركين في ، و (ٕ)رثى الشاعر فييا ابن عّمو فالقصيدة، لمتقدمة تأريخياً ا

 : (ٗ)كان قد أنشد فييا، و (ٖ)كان الشاعر مسمماً ، و معركة )ُحَنْين(
 َفَملللْيَس َكَعْيلللد  اللللدَّار  َيلللا أ مَّ َمال للل   

 

للللللل    َقللللللا   السََّ س   َوَلك للللللْن َأَحاَ للللللْ  ب الرِّ

 

للاَد اْلَفتَلل   َّ  َكاْلَكْيللل  َلللْيَس ب َقا  للل  َو

 

ل    َِ اْلَعلللَواذ  لللَو  اْلَحللللِّ َشلللْي تا َواْسلللَترَا  س 

 

ن كانت ثقيمة عمى النفس، و فالشاعر يمتثل ألوامر الدين معبرًا عن حنينو ، ا 
وىو ما يشي بو ، وكان كريمًا شجاعاً ، القتيلو  لتمك األيام الخوالي التي جمعتو

نواىي اإلسبلم بالسبلسل المحيطة  فقد شبَّو فيو؛ الثانيأمَّا الشطر ، الشطر األول
                                 

 .  ٖٔٓ/ٚتفسير القرطبي: ، ٕٔٔ/ٛينظر: تفسير الثعالبي:  (ٔ)
 .  ٜٖ/ٕالمقتول أخ الشاعر في الكامل في المغة واألدب :  (ٕ)
. وفييا )أم ثابت( . وفي الكامل في المغة واألدب :  ٖٚٗ/ٕينظر : السيرة البن ىشام :  (ٖ)

 المقتول أخ الشاعر .  ٜٖ/ٕ
 .  ٖٕٕٔ، شرح أشعار اليذليين : ٓ٘ٔ/ٕديوان اليذليين : ق (ٗ)
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بفضل ما أشاعو اإليمان في نفسو ؛ وبين المحارم، بالرقاب التي تحول بين اإلنسان
 فقد؛ النواىي، و الكيل في اإلبتعاد عن المحظوراتو  من نوٍر جعمو يساوي بين الفتى

وقد دار البيتان ضمن . (ٔ)”جاء اإلسبلم فمنع من الطمب باألوتار إال عمى وجييا“
يمثل . حقمين داللين متناقضين يشيان بحالة الصراع الداخمي في نفس الشاعر 

، والرغبة في أخذ الثأر من قاتمو، القتيل بكاء، و األول الجنوح إلى داعي القمب
العواذل(أما الثاني فتتواشج ، استراح، الفتى، أم مالك، الدار، بداللة األلفاظ )عيد

ليمثل اإلستجابة (. الحق، الكيل، السبلسل، الرقاب، األلفاظ )أحاطتفيو داللة 
فالشاعر ، قد اقتضى الحال استدعاء )أم مالك(. و واالنتصار لو . لداعي العقل 

 .  والقبول ، انتيت بو إلى الرضا. في أزمة نفسية حادة 
َبْعَرى ِفي َيْوِم ُأُحدٍ    المشركين في قصيدة  َقْتَمى َيْبِكي، َوَقاَل َعْبُد المَِّو ْبُن الزِّ
 : (ٕ)مطمعيا

  ُ للللللو ْقَمَتْيلللللَ  د م  لللللْن م   َأاَل َذَرَفلللللْ  م 

 

   ُ للْن َحْبللل  الشَّللَبا   ق   للو  َوَقللْد َبللاَن م 

 

يوظف داللة )أم مالك( لمتعبير عما أصاب  وحين يأتي عمى ما جرى
 : (ٖ)المسممين من ببلء في ىذا اليوم فيقول

 َىلللْل َأتَللل  أ مَّ َمال للل   َوَلك لللْن  َذْر َذافللل

 

لللللي     يأ  َيش  يلللللأ  َقلللللْوم ي َواْلَحلللللد   َأَحاد 

 

سبيبًل لمخروج من الرثاء إلى االفتخار بقتل من  (وقد جعل من )أم مالك  
، إن الخطاب موجٌو إلى العرب لنقل خبر المعركة. ُقِتَل من المسممين في )ُأُحد( 

وىي . وبينيم ، من مدلول عندىم جعميا جسرًا لمتواصل بينو (ولـَِما تمثِّمو )أم مالك
 . ورشاقٍة ، قادرٌة عمى القيام بيذا التوظيف بخفَّةٍ 

با، الُحَطْيئة فيذكر أيامو الخالية أما  ؛ الشبابو  وما قضى من أيام الصِّ
 :  (ٔ)فيقول

                                 
 .  ٜٖ/ٕالكامل في المغة واألدب :  (ٔ)
 .  ٔٗٔ/ٕسيرة ابن ىشام :  (ٕ)
 ٔٗٔ/ٕم. ن:  (ٖ)
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 مللن أم  ماللل    ميللا   فالعَ  ّفللا الللر سا 

 

 نلللللللليم  م  فَ  واسلللللللل    يفللللللللواد    رْ َبللللللللفَ  

 

داللة )أم مالك( ىنا عن ، و أماكن(منيم. وادي واسط ، برك، العمياء، فـ )الرَّس
 . الحياة المرتبطة بتمك األماكن التي تمثل نزعًة ذاتيًة ترى فييا زمنًا جميبًل 

 : (ٕ)ويقول ُحَميد بن ثور
 ماللللللل    ا أ مَّ يللللللت  آلقللللللد مممللللللْ  م ر 

 

اَن م َحللللللرَّداكلللللل    المللللللرآ   قللللللبمللللللا ال 
(3)

 

 

ُ ولللونات   كألنَّيلللا(4)أَرْتيلللا بخلللدَّييا 

 

ُ تللون ال َّْمللخ مللا ذ قللن َفدَفللدام  (5)َجللرا 
 

 

فيستدعي ؛ يبدو أنَّ الشاعر في ىذا النص يخاطب نفسو في عالمو الواقعي
، )أم مالك( لتكون المخاطبة في عالمو الخيالي ؛بفضل ما تقدمو لممتمقي من إيناس

لمَّـا ، و مأخذه حتَّى بدا عمى مبلمحو الشكمية فالشاعر قد أخذ منو الكَبرُ . متعة و 
ألنيا ىي التي تنعت بجمال ؛ كانت المرأة أكثر ألمًا في ىذا المقام من الرجل

حيث يبرز التشبيو وسيمًة لتشكيل . كان من الشاعر ىذا التوظيف ، المبلمح
ن كان يخاطب زوجتو في مقام اليجاء . و الصورة   .  ا 
 

 : (ٙ)مازنيويقول مالك بن الريب ال

                                                                       
، تح: نعمان أمين طو، مطبعة مصطفى بابي الحمبي، القاىرة، ٜٖٛديوان الحطيئة :  (ٔ)

 ت(. )د.
، تح : عبد العزيز الميمني، الدار القومية لمطباعة والنشر، ٜٚديوان حميد بن ثور :  (ٕ)

  ٔٗٔ/ٔاألشباه والنظائر : م. وينظر:  ٜ٘ٙٔمصر، 
 ادا : معوجَّ محرَّ  (ٖ)
 الجمد في الَجبين والنَِّصيِل . لسان العرب )غضن(الُغُضون: مكاِسُر  (ٗ)
شبَّو الَفْدَفَدة : صوت كالحفيِف َفدَّ َيِفدُّ َفّدًا وَفديدًا وَفْدَفَد ِإذا اشتدَّ صوُتو. لسان العرب)فدد(.  (٘)

 غضون وجييا في وضوحيا بغصون الطمح التي تجرُّ عمى مكان غير صمب . 
: د. نوري حمودي القيسي، مستل من مجمة معيد  تح ٜٗديوان مالك بن الريب :  (ٙ)

معجم ، و ٖٔٙجميرة أشعار العرب : ينظر : ، و ٔالجزء  ٘ٔالمخطوطات العربية المجمد 
 .  ٔٔ٘/ٔالبمدان : 
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 أال لي  شعري ىل بكل  أم  مالل ،

 

 باكيللللا     عيَّلللللللللو ّللللالوا نَ  كمللللا كنلللل    

 

 إذا ملل   فاّتللادي القبللور فسللم مي

 

 الغواديلا سَّلحا ال سلقي   ّم  الر سلم، أ   

 

يبغي الشاعر ىنا من زوجو التي استدعت في العالم الخيالي )أم مالك( 
بالضبابية فاألمر بيٌِّن لممتمقي لكن وليس في ذلك ما يوحي ، فتقمصت صورتيا
ربَّما ، و أّن العرب كانوا يتحسسون من التصريح باسم المرأة: منيا ، يبدو لذلك دواعٍ 

يصحُّ ىذا إن كانت الكنية قد . و والبقاء بعده دون زوج ، كان يطمب منيا الوفاء لو
سبب  ارتبطت بالرواية التي حممت ىذه المعاني مما سبق أن أشرنا إليو حول

 . تسمية قبيمة )مْذِحج(
، (ٔ)ىدبة بن الخشرم( من الذين أظيروا القسوة عند الموت)يعد المبرِّد و    

لمَّا كان وليُّ الدم )ابن ، و اعترف بذلك. و العذري  (وكان قد قتل )زيادة بن زيد
ابن )إنو عرض عمى: ويقال“.  فقد ُسجن سنوات حتى بمغ؛ زيادة( لم يحتمم بعد

، وكان ممن عرض الديات عميو ممن ذكر لنا، دَ وَ عشر ديات فأبى إال القَ  (زيادة
ومروان ، وسعيد بن العاصي، عمييما السبلم، الحسين بن عمي وعبيد اهلل بن جعفر

حينما دخل السجَن ىدبُة بن ، و (ٕ)”وسائر القوم من قريش واألنصار، بن الحكم
  :   (ٖ)ذكر زوجو فقال ، الخشرم

 مالللل    يلللا أمَّ  السلللجنَ  ولمللا دخمللل   

 

 فللي حمللل سللمر   واأل للرا   ،    ذكرت لل 

 

نللد سللعيد    بللو ُيللر أن لللم أبللخْ  ّو

 

 ر  يعلللللْر ل مللللل األملللللرَ  إنَّ     ذكرت للللل 
 

إنو رأى ثغر : قيل ، و وكانت جميمةً ، يذكر الشاعر في ىذا المقام زوجو
 وكان يخشى أن تتزوج بعده. )سعيد بن العاص( ؛فاستدعى الخيال صورة الزوجة 

ثم ، فسألت القوم أن يميموه قميبلً “، فصرَّح ليا بذلك في يوم القصاص، غيرًة عمييا
مجدوعة  قتلَ فجدعت بيا أنفيا ثم أتتو قبل أن يُ ، فأخذت منو مدية، أتت جزاراً 

                                 
 .  ٔٚ/ٗالكامل في المغة واألدب :  (ٔ)
 .  ٕٚ/ٗ: م . ن  (ٕ)
 .  ٕٚ/ٗم. ن :  (ٖ)
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من لو في  أىذا فعلُ : إنيا قالت: ما عسى أن يكون بعد ىذا؟ وقيل: وقالت، األنف
 . (ٔ)”لموتاآلن طاب ا: ؟ فقالالرجال حاجةٌ 

إّن المتتبع لداللة )أم مالك( يجد أنَّ الشعراء كانوا يستدعونيا في أشد    
لكن الباحث يجد . أعمقيا في التجربة الشعرية ، و أصعبيا عمى النفس، و األمور

أو ، يستدعييا لذكر األمور العجيبة، شاعرًا مثل )عوضة من بني براء( النخعيِّ 
فقال ؛ ثبلثمائة وعشرين سنةمن مثل ىذا الرجل الذي عاش . أو النادرة ، الغريبة
 : (ٕ)فيو 

للللللللْر   َيللللللللا أ مَّ  مِّ  ّ     ال للللللللمَ َأاَل َلْيَتن للللللللي 
 

(3)َكع ْمر  َأَماَنا   ْبن  َقْيس  ْبن  َشلْيَبان   
 

 

 اَش َحتَلللل  ق يللللَل َلللللْيَس ب َميِّلللل   ّللللَلَقللللْد 

 

للللْن ك ي للللول  َوش للللبَّان    للللا م   َوَأْفَنلللل  ف َ امت

 

ْقَبللللة   للللْرش  َوح  للللْن َبْعللللد  ح   َفَحمَّللللْ  ب للللو  م 

 

يَّللة  َحمَّللْ  ب َنْتللر  ْبللن  د ْىَمللان    (4)د َوْيي 
 

 

ةت  َّ َن النَّاس  َسا  َفأَلَوَح  َكأَلْن َلْم ي ْغَن م 

 

لللليَن َوللللر يخ  ف للللي َسللللَبا     َكتَّللللان     َرى 

 

      
توظيف  عمى ه( ٓٓٔ)ت نحو(٘)يعبد اهلل بن ىّمام الّسمول ويأتي الشاعر

وىو كوفيٌّ ، داللة )أم مالك( في استيجانو لعموِّ مكانة شخص يدعى بــ)الفبلفس(

                                 
 ٕٚ/ٗ:  الكامل في المغة واألدب  (ٔ)
، ٓٙٔ/ ٔ.، وفي غيره )أم خالد(. ينظر : نسب معد واليمن الكبير:  ٕٔٙ/ٔاإلصابة :  (ٕ)

 .  ٘ٗ٘/ٔٔتأريخ الطبري : 
 َصمَّى َأَماَناُة ْبُن َقْيِس ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َشْيَباَن ْبِن اْلَعاِتِك ْبِن ُمَعاِوَيَة اأْلَْكَرِميَن، َوَفَد ِإَلى النَِّبيِّ  (ٖ)

 .  َٕٓٚوَسمََّم َوَأْسَمَم َوَقْد َكاَن َعاَش َدْىًرا، الجزء المتمم لطبقات ابن سعد :  المَُّو َعَمْيوِ 
سنة وعاد إليو شبابو! وألحد الشعراء: )ونصر بن  ٓٚٔنصر بن دىمان: يقال إنو عاش  (ٗ)

دىمان الينيدة عاشيا وسبعين عاما، ثم قّوم فانصاتا  وعاد سواد الرأس بعد ابيضاضو  
الشباب اّلذي فاتا( والينيدة، في المغة، المئة. وانصات: استوت قامتو بعد  وراجعو شرخ

 .  ٘/ٖانحناء . األعبلم : 
عبد اهلل بن ىّمام بن نبيشة بن رياح الّسمولي، من بني مرة بن صعصعة: شاعر إسبلمي.  (٘)

ك معاوية، وبقي إلى أيام سميمان بن عبد الممك، أو بعده. لو أخبار. ويقال: إنو ىو اّلذي ر أد
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، كان عمى شرطة الحارث بن عبداهلل بن ربيعة المخزومي، و من بني نيشل
 :  (ٔ)فيقول

 ماللللل    يللللا أمَّ  أقم للللي ّمللللي  المللللومَ 

 

للللي زمانللللات    س  فللللفيللللو الف  سللللادَ  وذم 
 

  ُ  لليس بناتلخ   م  السلم ان   وسا

 

 وىلللو حلللارس   ومحتلللرس ملللن م ملللو   

 

الذي ال يقبل بالسيادة إالَّ لمن كان ليا ، فـ )أم مالك( تمثل الموروث األخبلقي
ه. أىبًل ممن يتوافر عمى مكارم األخبلق  ، لكن )الفبلفس( ىنا غاشٌّ لسيِّده الذي والَّ

ساد يأتي الشطر الثاني)وذمي زمانًا . و لمناس الذين أؤتمن عمى تحقيق مصالحيم و 
السيما لفظة )الفبلفس( التي ، و واالنتشار في البيئة، ليحقق الذيوع (فيو الفبلفس

فيي ال تحدد شخصًا ، تعدد الداللة من جانب آخر، و تأخذ ُبعَد السخرية من جانب
 .  بعينو 

 : (ٕ)في مثل قولو بوصفيا زوجًة لمشاعر األخطل، ترد كنية )أم مالك(
ن للللي ُللللداَ  اسللللتْعبَرْ  أما م  اللللل   وا 

 

لللل  ْ  مللللن السا  م ان  أْن يتيللللدَّدا.لللللرَا

 

وقد بكت أمُّو حين سمعت ، فقد كان الولد األكبر لؤلخطل يدعى )مالكًا(
وكان الشاعر في أزمٍة ، (ٖ)بتوعد الخميفة ألبيو لما كان منو من ىجاء األنصار

كان ذكر الزوجة في ىذا المقام تعبيرًا عن ىذه األزمة ؛فالمرأة ال تجيش ، و نفسيَّةٍ 
بالبكاء إالَّ إذا كانت تستشعر خطبًا جميبًل ؛من ثمَّ كان استدعاء الشاعر لـ)أمِّ مالك( 

 .  الرجاء ، و لمتعبير عن أزمتو النفسيِّة التي كانت بين الخوفِ 

                                                                       
. بعث يزيد بن معاوية عمى البيعة البنو معاوية. وكان يقال لو " العطار " لحسن شعره 

 .  ٖٗٔ/ٗاألعبلم : 
 .  ٜٚ/ٔالمحاسن والمساوئ: ، ٕٕٔ/ٔعيون األخبار :  (ٔ)
، ٕ، تح: ميدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العممية، بيروت، طٗٚديوان األخطل:  (ٕ)

 .  ٕٖٗم . وينظر:  ٜٜٗٔ
 .  ٚم. ن: ينظر:  (ٖ)
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لكنية غاية ما يمكن أن إن مجنون ليمى قد وصل بيذه ا: يمكن القول   
رىا عمى نحوِ  جعل أبا فرج األصفياني يظنُّ أنَّ )أم مالك( ، تصل إليو؛ فقد راح يكرِّ
فحين تتوالى الصور الوجدانية في القصيدة . كانت كنية ُعِرفْت بيا ليمى العامرية 

وما يستتبع ذلك من إيغال في ، عمى نحٍو يجعل من سمطة القمب متحكمة فيو
لتحقق التوازن المطموب ؛ تطلُّ )أم مالك( و أمر كانت ال تستسيغو البيئةوى، الخيال

بين سمطة البيئة التي ترى ضرورة أن تكون العواطف منقادة ، و بين عمق التجربة
و اهلل يا بن العم إن الذي بي “: لعلَّ ذلك ما دفع ليمى إلى القول . و لمعقل 

فحين .  (ٔ)”وأحمَد لمعاقبة، ممودَّةِ ولكن وجدُت السِّترَة أبقى ل؛ أضعاف ما بقمبك
أو يرى أنَّ ليمى قد حمَّت فييا بالمعنى ، يصطاد )قيس( ظبيًة يرى فييا ليمى

 : (ٕ)فيخاطبيا ؛ الصوفي
 أيلللا شلللْبَو ليمللل  ال ت راّلللي فللل نني

 

ْن بلين الوحلوش  تلديل     لَ  اليوَم م 

 

 أقلللول وقلللد أ مقت يلللا ملللن و َاق يلللا

 

 شلللللكر  ّتيللللللل   لميمللللل  إنْ  فألنللللل َ  

 

 ّيناىللللا وجيللللد   جيللللد ىا فعينللللا َ 

 

 سللو  أن ّمللم السللال منلل  دقيللل   

 

، البيت المستغني بنفسو“وىو، ويختميا ببيت يسمَّى عند النقاد بالبيت المفرد
 (ٖ)”المشيور الذي يضرب بو المثل

 وكلللللاَد بللللل د  الم لللللو يلللللا أم  مالللللل   

 

للللْنك ْم ّملللليَّ َتوللللليل    َبللللْ  م   بمللللا َرح 

 

أصالة تمتد في عمق ، و )أمَّ مالك( بما تمثمو من موروث كبلسيكيفإنَّ 
مما ، كانت في ىذا المقام صالحة ألن يبدل بيا غيرىا، البيئة، و والمبدأ، القضية

التحم “فمثل ىذا البيت . أكسب العواطف الذاتية )غيرية( لتتحول إلى موضوعية 

                                 
، رواية أبي بكر الوالبي، تح: يسرى عبد الغني، دار الكتب ٓٔٔديوان قيس بن المموح :  (ٔ)

 م.  ٜٜٜٔ، ٔالعممية، بيروت، ط
 .  ٘ٗم. ن :  (ٕ)
 ٖٓٙ/ٔات فحول الشعراء : طبق (ٖ)
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وشاع ، خفَّ عمى ألسِن الرواةو  ،ارتاحت لو القموبُ ، و ىشَّت إليو األسماعُ ، و بالعقول
 (ٔ)”عظم في الناس خطُرهُ ، و في اآلفاق ذكُرهُ 

قد مضى يشيع ىذه األبيات السائرة التي يصحُّ أْن تكون معاداًل لمعاناة و 
 :  (ٕ)فيقول؛ صراعو معيا، و اإلنسان في الحياة

 أال إنَّمللللللا ُللللللادر   يللللللا أمَّ ماللللللل 

 

 .  تللد ت أينمللا تللذىْ  بللو الللريخ  يللذى  
 

فيو يعبِّر عن موقف اإلنسان من ؛ فكلُّ إنساٍن يرى نفسو في ىذا البيت
نفسو )صدًى( فتآصرت داللة المفظة المعنوية مع  وقد صوَّر الشاعر. الحياة 

فضبًل عن الموسيقى المتحققة من تكرار ؛ داللتيا الصوتية في تشكيل الصورة
وىما األكثر شيوعا في كبلم العرب ، النون(، و)الميم، والياء(، حرفْي المين )األلف

 . ما يضفيو صوت الياء من تفريغ لئلحساس باأللم (، و يذىب، تكرار )تذىب. و 
 :  (ٖ)و يقول في موطن آخر

 إنَّ الللللللذي أمَّملللللل   يللللللا أمَّ ماللللللل   

 

 ، واسلللتيام فؤاديلللا(4)أشلللا  فويلللدي 

 

 :  (٘)ومن ذلك قولو أيضاً 
 إذا ما اسلت اَل اللدَّىر  يلا أ مَّ مالل   

 

 فشلألن  المنايللا القاولليا ، وشللانيا . 

 

 :  (ٙ)وقولو
 لللل ن معلللَن األحبلللا   يلللا أ مَّ مالللل   

 

 فما معلَن الحل ا اللذي فلي فؤاديلا . 

 

ما كان ليا من ، بمثل ىذه األبيات التي كان ليا حظُّيا من الجودة الفنيَّة
أن ، و الكنية استطاع مجنون ليمى أن يرسخ داللة ىذه. الذيوع، و اإلنتشار، و السيرورة

                                 
 .  ٛ_ٚ/ٕالبيان والتبيين :  (ٔ)
 .  ٔٛديوانو :  (ٕ)
 .  ٕٗٔ: م . ن  (ٖ)
 جانبا الرأس .  (ٗ)
 .  ٕ٘ٔديوانو :  (٘)
 .  ٕٙم. ن :  (ٙ)
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فشَمو في الظفر ، و بالغزل العفيف الذي يبكي فيو اإلنساُن الحياةَ ، يحدد ميدانيا
 . فضبًل عن القيمة األخبلقية لو . واألحبلم ، باألماني

إلى متابعة التحول الذي أحدثو )قيس ليمى(  وسيسعى الباحث_ بمعونة اهلل_
أو غير ، الغزل العفيف في ىذه الداللة ليرى إن كان سيدور حول المرأة في

فضبًل عن أغراض ؛ أو غير التقميدي، وفي غيره من ألوان الغزل التقميدي، العفيف
 .  وىو ما سيتكفل بو البحث في العصر العبَّاسي . الشعر المعروفة 

 المبحث الرابع
 استمرار الداللة وتحوالتها في الشعر العباسي

شاعران كان شعرىما يعدُّ من الشعراء المخضرمين في العصر العبَّاسي 
: ىما ، امتدادًا طبيعيًا لمشعر في العصر األموي بمحافظتو عمى الطبيعة البدوية

 . (ىـ ٜٗٔ)ت (ٕ)ابن ميَّادة، و ىـ(٘ٗٔ)ت نحو  (ٔ)أبو نخيمة
 : (ٖ)فقال ، أمَّا )أبو نخيمة( فقد وظََّف الكنية)أم مالك( في قصيدة مدحية  

 يللللللللا داَر أمِّ ماللللللللل  أال أسللللللللممي

 

 ّملللل  التنللللا ي مللللن م قللللام وأنَعمللللي 
 

 كيللللل  أنلللللا إن أنللللل  للللللم َتك مملللللي

 

(4)بللالوْحي أو كيلل  بللألن تجمجمللي 
 

 

. فبل تعدو أن تكون الكنيُة معادلًة لحياة ماضية ذىبت كما ذىبت األطبلل 
غير أنَّ الشاعر استدعاىا في . وىو توظيف سبق أن وجدناه في العصور السابقة 

قد يكون ذلك لما . و وىو أمٌر لم يسبق أن وقفنا عميو سابقًا ، موقف غير متأزم

                                 
اتفقت المصادر عمى كنيتو، واختمفت في اسمو فيو)يعمر، حزن، الجنيد، حبيب( من  (ٔ)

الشعراء البدويين المطبوعين،غمب عمى شعره الرجز، والمديح . ينظر : طبقات الشعراء، ابن 
 م . ٜٔٛٔ، تح: عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، مصر، ٖٙالمعتز: 

د، يزيد، ثريان، أرثد( من بني مرَّة بن عوف بن سعد بن ميَّادة أمو، وىو: الرماح بن)أبر  (ٕ)
 .  ٘ٓٔذبيان . شاعربدوي، مطبوع، مكثر. ينظر : طبقات الشعراء : 

 .  ٛٔٗ/ٕٓاألغاني :  (ٖ)
 . لسان العرب : )جمجم(. َجْمَجَم الرجل وَتَجْمَجَم ِإذا لم ُيَبيِّْن كبلَمو (ٗ)



 

 

011 

أ.م.د. صالح أحمد  
 رشيد

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

وفي ، قيس ليمى(فأصبحت الكنيُة اسمًا لمحبيبة في المقدمة المدحية)سبق أن أشاعو
 . غيرىا 
ال نستطيع أن نقف عمى أمر ، و يوظف )ابن ميَّادة( ىذه الكنية في الغزلو   

طبيعة  وجوىًا عدَّة تستطيبيا ىذا التوظيف سوى أنَّو يصبح متعدد الداللة يحتمل
 : (ٔ)في مثل قولو. الشعر 

 َمالللل    تلللر  إ ن حَججَنلللا نمتقللل  أمَّ 

 

يللللللللللل   نللللللللللا والنخمتللللللللللين  وتجمع     َ ر 

 

اإلستدرار ، و وىي صورة تذكِّرنا بطريقة الصياغة القيسية من قوة اإليجاز
بأداة محذوفة فالظاىر أنَّو يستفيم . جمال موسيقاىا ، و في تخيِّر ألفاظيا، و العاطفي

واإلجتماع بين ، ىي اليمزة _وىي خصيصة من خصائصيا المغوية _عن المقاء
ويقرُّ أْن كانا بينيما في ، فتُنِكُر مشاعُره أن ال يكونا في المستقبل. النخمتين 
بيَّن أنَّ المقاء كان من غير موعٍد بداللة تنكير . و يتمنى ، و الشاعر يحنُّ ، و الماضي
، في )حججنا( داللة العفَّة، و كنايٌة عمى أنَّيما ليسا عابثينِ وفي ذلك (. )طريق

يبقى ما أراده الشاعر حقيقًة بعيدًا عن متناول . و سبلمة النِّيَّة، و لحسن المقصد
 .  ألّن )أم مالك( ىنا يمكن أن تكون متعدِّدة الداللة؛ التحميل
موضعين من في  عمى ذكر )أم مالك((ـىٚٙٔيأتي بشَّار بن بـُرد )ت   

شعره ؛ليؤكد تحول داللة )أم مالك( لتكون ىي الحبيبة عند الشعراء بغض النظر 
عظيم ، ضخماً “كان لعلَّ من المناسب أن نشير أنَّ بشَّاراً . و عن غرض الشعر

قد تغشَّاىما ، جاحظ العينين، أكمو، أعمى، عظيم الوجو، مفرط الطول، الَخْمق
فكان غزلو تعبيرًا عن . (ٕ)”لمثُل بقباحة عينوقد ُضرب ا، و مجدور الوجو، ... لحم

من ثمَّ كان . عن الرغبة في النساء التي ما من سبيٍل يوصمو إلييا ، و الحرمان
يشير في . و غزلو أقرَب ما يكون إلى السخرية منو إلى معاناة كان يكابدىا حقيقًة 

                                 
 .  ٕٓٔ/ٕالحماسة البصرية :  (ٔ)
، تح: محمد الطاىر بن عاشور، لجنة التأليف والترجمة، ٚٔ/ٔديوان بشار بن برد :  (ٕ)

 م .  ٜٓ٘ٔمصر، 
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فأصبح ىذا . المجنون ، و ىذا الغزل إلى التحول الذي أحدثتو قصة )ليمى العامرية(
وتحديدىا بيا ، اعتبار )أم مالك( كنيًة لميمى. و أو دعيٍّ ، االسم ستارًا لكلِّ محبِّ 

 . دون سواىا 
 :  (ٔ)فيقول 

 يلللا بنلللَة العلللامريِّ قلللد كلللان ّيلللد  

 

 بيننللللا فللللي اليللللو ، ولكللللن نسللللي    

 

 فلللللاذكري ودَّنلللللا، وذوقلللللي سلللللوانا

 

 تلللللللذكرينا، وتنلللللللدمي ملللللللا بقيللللللل    

 

وأما السخرية ، العامري( في التجربة الشعرية عند بشار أية امرأةفالحبيبة)ابنة 
النسيان ال يجتمعان في ، و فإن اليوى، في غزلو فتشي بيا داللة لفظة )نسيِت(

والتعبير عن الحرمان في . إال إذا كانت الحبيبة غائبة عمى وجو الحقيقة ، التجربة
حقيقي لقال )ما حييت( بدل  ولو كان صادقًا في التعبير عن حبٍّ ، داللة )ذوقي(
 : (ٕ)فيقول، فترد في غزلو كنية )أم مالك( في ىذا اإلطار. )ما بقيت(

 أال اسللللللقياني بللللللالرَّحيل، فنيلللللل   

 

بَّللللل ( لنلللللا بقيللللل      وللللللو بقيلللللْ  )ح 

 

 أر  سلللقمي يلللزداد  ملللن أمِّ ماللللل   

 

 ولللللللللللو ذ قلللللللللل   ريَقيللللللللللا َلَبريلللللللللل    

 

بيذه . بريت(-)سقمي بقيت(=-)فنيت الحرمان= مالك(=ف)حبَّى( = )أم 
تستيوي بعض العاممين ، و الطريق الرياضية التي تغني عن التفكير في الصياغة

وجودتو الفنية ، في حقل األدب أمكن الوقوف عمى الجانب الموضوعي ليذا الشعر
األول ىو الحرمان الذي يعني . فاأللفاظ في البيتين تتواشج في حقمين دالليين . 

الحقل الثاني اإلشباع الذي (، و أم مالك، سقمي، )فنيت ظالموت في داللة األلفا
، ريق، ذقت، يزداد، حبَّى، بقيتُ ، الرحيق، يعني الحياة في داللة األلفاظ )اسقياني

وقد أربت ألفاظ الحقل الثاني عمى األول ما يشي بغمبتو عمى نفسية (. بريت
  . الشاعر 

                                 
 .  ٖ/ٕديوان بشار بن برد :  (ٔ)
 .  ٜٖ/ٕم. ن:  (ٕ)
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، استجابة لدعوة المصمحين بالكفِّ عن الغزل (حينما يأمره الخميفة )الميديو 
 : (ٔ)يقول

للا نَ   ال أْسللر ي إ َللل  أمِّ َمال لل    (2)َفم 

 

   ِ (3)بعتبلل  وال أتللغي إللل  قللول قللروا
 

 

 الخميفلللة دونيلللا ل للللي وجلللو  تم َّللل

 

(4)شلللاِ فلللي حبيللل   دونلللو  أسلللد   لْ ق لللفَ  
 

 

بشار ىذه المرَّة في مأزق فيو ال يرغب في التوقف عن الغزل في المرأة 
، متخذًا ليا أسماًء مثل )حبى(؛ تحديد_معبرًا عن حاجتو النفسية _ىكذا دون
لما لمكبلم من أثٍر ، والخميفة يأمره بأن يدع الغزل. وغيرىن، )أم مالك(، وو)عبادة(

لعلَّ في . و فتكون )أم مالك( داللة لمتحول عن ىذا الغزل ، سموكي عمى النشأ
فضبًل . تبرُّم بشار بيذا األمر اختياره لحرف الروي )الحاء( ما ينيض دليبًل عمى
 (الواو مرتان، مراتٖالياء، مراتٛعن تكرار حروف المين في البيت األول )األلف 

 .  يناسب الحال التي كان عمييا الشاعر ، مما أضفى إيقاعًا ىادئاً 
ىـ( في الطريق التي سمكيا بشار ٔٛٔيسير مروان بن أبي حفصة )ت 

 ح ابن معن بن زائدة الشيباني في مقدمة غزليةفيوظف الكنية )أم مالك( في مدي
ور نفسو فييا عاشقاً ، (بيتاً ٘ٔأربت عمى) استدعى ما ، و المعشوقة )أم مالك(، و صَّ

ربَّما كانت التجربة كميا توظيفًا فنيًَّا لمعاناة الشاعر في ، و يؤيد وجود تجربة الحب
 : (٘)فيقول، الحياة

الَكللللللللللا  اَلَم فللللللللللي أ مِّ َمال لللللللللل   ّاذ 

 

 ملللللللللا أنتلللللللللفاكا اإلللللللللللو   ر  ْملللللللللعَ ولَ  

 

 وكللللللل  ّاذليللللللل  أتلللللللبخ مملللللللا

 

 ىواكللللللا ر  ُيلللللل ا ىللللللواه  وِّ ْمللللللبلللللل  خ   

 

                                 
 .  ٜٔٔ/ٕ: ديوان بشار بن برد  (ٔ)
 أصمو: من اآلن، وقيل : لغة .  (ٕ)
 القرواح من اإلبل: الذي يشرب مع الصغار، وال يشرب مع الكبار .  (ٖ)
 شاح : فاغر فاىو .  (ٗ)
، جمع د. حسين عطوان، دار المعارف، مصر، الطبعة ٖٚشعر مروان ابن أبي حفصة :  (٘)

 الثالثة، )د. ت(
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فمم يعد لو نصيب ، وقد ذكر في ىذه المقدمة أنَّو قد تجاوز الخمسين عاماً 
 :  (ٔ)فيقول، من ثمَّ فيو يدعو نفسو إلى ترك اليوى؛ في النساء

 قمبللللات  وانللللوَ  ماللللل    ّللللن أمِّ  فاسللللل  

 

 اكلللللللللاّنَّ  و   ب للللللللل الملللللللللا فلللللللللي     

 

وقمة ، إن ظاىر التجربة الغزلية يشي بشكوى الشاعر من زىد النساء بو
حساسًا بخيبة أممو في الحياة ، و وقد يكون ذلك رثاًء لمذات، المباالة لحالو  . ا 

فيورد كنية)أم ؛ لكن بطريقة معكوسةو  ( الشئ نفسوـىٕ٘ٛويفعل البحتري)ت
، يوجو فييا الخطاب إلى ضمير المذكر الغائب، مالك( مختتمًا بيا قصيدة مدحيَّةٍ 
ن لم تغب التجربة، و الذي يشي بغياب حقيقيٍّ لمحبيبة والمعاناة في موقف الذات ، ا 

 : (ٕ)فيقول في مطمعيا ، من الحياة
لل ا َتَكت َمللا، للْن َلللْوم  ّملل  ح   ى َوْيَنللاَ  م 

 

للللات وأْرس للللَما  ب ّو  َوَقْتللللَرَ  َنْسللللَتخب ْر ر 

 

نيللل َّ لللَل  ْم، اَتَحم  ي  لللْن َخملللي   لللد  م   م نج 

 

َمللا  َل م ْتي  َُ الَيللَو ، حت لل  َتَحللو   أ للا

 

 َوَمللا فللي س للَؤال  الللد ار  إْدرَا   َحاَجللة ،

 

َمْ  آيات َيللللللا أْن َتَكم     امللللللإذا اسللللللت عج 
 

 : (ٖ)موظفًا لمدلول )أم مالك(، إلى أن يقول في أبياتيا األخيرة
، ْد   َلللْو ان  ال  يللَ  مللن أ م  مال لل    َود 

 

ْيلللَدْيَنا، أَللللم ، فسلللم ما  َّ  ّمللل  ق لللْر   

 

ان ملللا تاقلللْ  إليللل   جلللوانحي  لسلللّر

 

 ومللللا وليلللللْ  نفسللللي إليللللل  تنلللللدما 

 

لللل     ذكرت لللل   ذكللللر   للللام   فللللي تجمِّ

 

 رأ  اليلللألَس فارفولللْ  مدامع لللو دملللا 

 

الذي يحن ، إنَّ )أم مالك( تمثل رمزًا لحياة نابضة ارتبطت بالزمان السعيد
ربَّما كان . و وتغيَّر المكان ، وقد مضى الزمان، يجد سبيبًل لعودتووال ، إليو الشاعر
 . التي وعد بيا الشاعر دور في استحضار )أم مالك( في ىذا المقام (ٗ)لؤلعطية

                                 
 ٖٚ: شعر مروان ابن أبي حفصة  (ٔ)
 م.  ٜٗٙٔ، تح : حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، مصر، ٕٔٗٓ/ٖديوان البحتري :  (ٕ)
 .  ٕ٘ٗٓ/ٖ:  م . ن  (ٖ)
 .  ٕٔٗٓ/ٖينظر : ديوانو :  (ٗ)



 

 

011 

أ.م.د. صالح أحمد  
 رشيد

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ىـ( بالكنية إلى أصوليا التي وردت في الشعر ٜٕٙويعود ابن المعتز)ت  
 : (ٔ)فيقول، فيي تمثل الحياة التي ارتبطت باألطبلل، الجاىمي

يللللار     ينلللليَّ َسللللقي  د  َّ  َوللللمان  ّملللل  

 

ن لللللللم َتكللللللوني َتعَمملللللليَن َبللللللذل       وا 

 

 وق م   ألتحابي: انم لرو ىلل بلدا لكلم

 

يََّبللللللل ْ  َولللللللمير  بللللللل د      مال للللللل مَّ أ   َُ
 

تمثل عند ، أتراحٍ ، و أفراح، و أصحابٍ ، و فالحياة الماضية بكل ما فييا من أىلٍ 
فما من سبيٍل إلى ؛ يستحق أن يذرف عميو الدموعيرتبط بذاتو ، اإلنسان شيئًا جميبلً 

رجاعو ، و عودتو   . فكانت )أم مالك( داللة لمتعبير عن ذلك . ا 
ابن المعتز في توظيف )أم ، و ( البحتريـى ٖٚ٘يوافق أبو فراس الحمداني)   

ىو سجين ، و وربَّما قصد بيا زوجتو، مالك( بوصفيا تمثل ارتباطًا بحياة ماضية
 :(ٕ)فيقول؛ أحبابو، و وحياتو التي قضاىا معيا بين أىمو، عند الروم

 للل ْن وتللمْ  ىسللمم ى حبللاَل مللودتي

 

، قللا      ، ال شلل َّ  فلل نَّ وشلليَ  البللين 

 

ْن حجبلللْ  ّنَّللل ى و  ىأمَّ ا النَّلللوا   مالللل  

 

َدْتَيا ك م لللة    َّ  (4) َوَبرَاق للل    (3) َلَقلللْد َسلللا

 

ن مم ْ  نفسلي إلل   يل   ريقيلاو   ا 

 

 ي الملللدام   باللللدم   من للل قلللْد رويللل ْ ل 

 

فيي ، والبراقع عن صبر الحرة الكريمة عن زوجيا، فقد كنَّى عن الكمة
وما ارتبط بيا من حياة حرة ، بما يشي أنَّ الشاعر يقصد زوجتو. متمنعة ممنوعة 

 . كريمة 
وكان يرغب في تغيير ، وآمال، ه( مطامحٙٓٗوكان لمشريف الرضي )ت

وذلك . عناصرىا ، و م مالك( في حدود ىذه التجربةوقد وظف )أ، الحال بالرجال
 : (ٔ)في مطمع قصيدتو

                                 
 ، دار صادر، بيروت، )د. ت( . ٖٛٗديوان ابن المعتز :  (ٔ)
خميل الدوييي، دار الكتاب العربي، بيروت، ٓ، تح : دٕٕٔديوان أبي فراس الحمداني :  (ٕ)

 م . ٜٜٗٔ، ٕط
 كمَّة: السترة (ٖ)
 ة عمى رأسيا . أالبراقع: ما تضعو المر  (ٗ)
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 عللللللاد  ي   الشللللللبا َ  أنَّ ىللللللو ت لكمللللللا 

 

َْ الَعار َوللللللللين  َسللللللللَواد    ن  َبَيللللللللا  وا 

 

 :(ٕ)ثمَّ يأتي في القصيدة إلى الحديث عن ذاتو معبرا عن تجربتو ؛فيقول
 ؟ ماللل    يللا أمَّ  تنللزل الحاجللا    نبملل

 

 وبللللللللل د  فللللللللل  عتَ ت   وأيلللللللللن رجلللللللللال   

 

 حَبس   َمقالي َمحلَبَس الب لدن  أبَتغل 

 

لللللات، َوَلللللليَس ي لللللرَاد    َوولللللات َجم   ّ  ب لللللو  

 

أصبحوا كالماضي الذي ارتبط ، كأنَّ الرجال الذين يمكن أن يحققوا ما يريد
وىو أن زمن ، وىذا من األمور التي غالبًا ما يعبَّر عنيا بيذه الطريقة، بــ)أم مالك(

 .  والقضية، ذلك الزمن الذي يجعل النفس أضحية لممبدأ، الفرسان قد ولَّى
، ه( بــ)أم مالك( في مقدمة قصيدة مدحيةٕٛٗويأتي مييار الديممي )ت

 : (ٖ)فيقول؛ أنو ال مفر منو، و يذكر الشيب
 ىلللللْل ىللللللو إالَّ الشَّلللللليَ  أمَّ ماللللللل   

 

 ال بلللللدَّ أْن يتلللللبَخ ليلللللل  الممسلللللي 

 

مالك( فييا حبيبة في ضوء ما أحدثو )قيس أمَّا القصيدة الثانية لو فــ)أم 
وأغمب الظن أن مييارًا سار فيو عمى ىذا الطريق عن عمم ، ليمى(عميو من تحول

رأى في التوظيف ما ، _كما سنبين _ وانو وظَّفو فنيَّا لمتعبير عن تجربة معينة
كانت )أم مالك( محور القصيدة التي يقول في . يحقق لو ذاتو متجنبا التصريح 

 : (ٗ)معيا مط
 وحيَّاىللللا دارىللللا بللللالرَّقمتين سللللق 

 

 ممأٌّ يحيلل التلرَ  فلي اللدار أمواىلا 
 

، توحي أجواء التجربة الغزلية بأجواء قصيدة الشريف الرضي )ياظبية البان(
 :(٘)فربما قامت ىذه القصيدة بوعي تام في النظم عمى ىدي منيا في مثل قولو 

                                                                       
، تح : أحمد عباس األزىري، المطبعة األدبية، بيروت، ٖٓٔ/ٔديوان الشريف الرضي :  (ٔ)

 ىـ .  ٖٚٓٔ
 .  ٕٖٔ/ٔديوانو :  (ٕ)
 م . ٕٜ٘ٔ، ٔ،دار الكتب المصرية، ط ٕٖٔ/ٕديوان مييار الديممي :  (ٖ)
 .  ٘ٙ/ٔنزىة األبصار بطرائف األخبار : )الموسوعة الشعرية(،  ٕٚٙٓديوان مييار:  (ٗ)
 .  ٕٛٙٓديوان مييار :  (٘)
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 وكيللل  بوتلللل الحبلللل ملللن أم مالللل 
 

 ب دينللللللللا زرود، ولبناىللللللللاوبللللللللين  

 

 يراىا بعين الشول قمبلي ّمل  النلو 

 

 فيحملل  ولكللن مللن لعينللي برؤياىللا 

 

 فممللللللو مللللللا أتللللللف ، وأكللللللدر حبيللللللا

 

 وأبعللللللدىا منللللللي الغللللللدا  وأدناىللللللا 

 

ربما ليدلل أنو قادر ، فالشاعر يحاكي قصيدة الشريف مستحضرًا صورىا
التي سبق أن وقفنا  ثم استدعى صور قيس بن المموح في )أم مالك(، عمى ذلك

 : (ٔ)عمييا من مثل قولو
 فما ارتا   رفلي فيل  يلا أم مالل 

 

 إياىللللاّملللل  تللللحة التشللللبيو انلللل   

 

 فلللان للللم تكلللوني خلللدىا وجبينيلللا

 

 ف نللل  أنللل  الجيلللد أو أنللل  ّيناىلللا 

 

، فجاءت في خمسين بيتا، استنفدت ىذه المقدمة ما يربو عمى ثمثي القصيدة
 . مثميا في البناء باليجاء أولى من المديح، و والمديح في عشرين بيتا

ه(؛ فروي أنَّو كان قد اضطرتو الحاجة إلى  ٛٗٗ)ت(ٕ)أمَّا أبو عمي الفالي
فوجد )أبو زكرياء التبريزي( بخط الفالي ىذه ، البن دريد(بيع كتاب )الجميرة

 : (ٖ)األبيات
 

 ن سلل   بيللا ّشللرين حللوالت وبعت يللاأ

 

 لقلللد  لللال وْجلللد ي بعلللدىا وحنينلللي 

 

 ياي أننللللي سللللألبيع  ومللللا كللللان منِّلللل

 

 ديللوني ولللو خمَّللدْتن ي فللي السللجون   

 

للللْبَية    ولكللللْن لوللللع   وافتقللللار  وت 

 

 تلللللغار  ّملللللييم تسلللللتيلا شلللللؤوني 

 

                                 
 .  ٕٛٙٓم . ن :  (ٔ)
، َأُبو الَحَسِن َعِميُّ بُن َأْحَمَد بِن َعِميِّ بِن َسمَّك، ىو:  (ٕ) ، اإِلَماُم، النَّْحِويُّ ، الُخوِزْسَتاِنيُّ الَفاِليُّ

ار،  الشَّاِعُر. َسِمَع ِمْن: َأِبي ُعَمَر الَياِشِمّي، َوابِن َخْرَبان النَُّياَوْندي، َوَأِبي الَحَسِن بن النَّجَّ

َوَأُبو الُحَسْيِن بُن الطُّيوِري، َوَطاِئَفة.  (اد. َرَوى َعْنُو: الَخِطْيب ِفي )َتاِرْيِخوِ َوِعدَّة. َوَسَكَن َبْغدَ 
 .  ٘٘_ٗ٘/ٛٔه(سير أعبلم النببلء: ٛٗٗ)ت 

 .  ٘٘_ٗ٘/ ٛٔ، سير أعبلم النببلء : ٖٙٔ/ٖوفيات األعيان :  (ٖ)
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ْبللللر    فقملللل    َّ  ولللللم أمملللل  سللللوابل 

 

 حللللللللزين مقالللللللللة َمْكللللللللويِّ الفللللللللؤاد   

 

 وقلد ت ْخلر    الحاجلا   يلا أمَّ مالل “

 

 (1)”ولللللنين بيلللللنَّ  كلللللرا َم ملللللن ر ا  

 

يعدُّ من األبيات السائرة في ، استطاع الفالي أن يضمن ىذه المقطوعة بيتاً 
مثل ىذا البيت لو رصيد فنيٌّ ، و ربَّما ارتبط بحكايٍة أشارت إلييا المصادر، و البيئة

بما يجعل ، وفي تعدُّد داللتو، يتمثل في قدرتو عمى إيجاز المعنى في ألفاظ قميمة
ن اختمف الموضوع، و بو في مواقف عدَّةمنو كالمثل يصحُّ االستشياد  وأخبلقيٌّ ، ا 

التزام الشاعر بمكارم ، و يتمثل في ارتباط التجربة الشعرية بالسموك اإلنساني
ُيستمذُّ . و أو التخمي عنيا ، استنباط الحكمة من استحضارىا، و األخبلق في الحياة

ق المعاناة ىذا المذىب في األدب حينما يكون في دائرة التطبيق صادرًا من عم
 . عمى غرار ما كان من ىذا األديب 

 : (ٕ)أمَّا ابن الفارض فيستيل إحدى قصائده في مثل قولو  
، الملل  ،  أَبللْرل ، بللدا مللن جان لل   الَغللور 

 

 أم ارَتَفعللْ ، ّللن وجللو ليملل ، البراق لل    

 

فقد استيل قصيدتو بما يسمى بـ)تجاىل العارف( الذي يقارب التصوير عن 
تشبييين يدنو المشبو في ىذين الصورتين من المشبَّو بو األول في وجو طريقو 

يبتعد عنو من ، و ( من أوجوالمعُ ، بدا من جاِنِب الَغورِ ، أَبْرقٌ الشبو المنتزع من )

                                 
ليبيعيا: صف لنا ناقتك. قال: وقيل ألعرابي وقد أدخل ناقتو في السوق ابن عبد ربو:  قال (ٔ)

بت إال فّت. قيل لو: فمم تبيعيا؟ قال: لقول الشاعر: مِ ، وما طُ عمييا قط إال أدركتُ  مبتُ ما طَ 
.  وقال  ٚ٘/ٗ. العقد الفريد : وقد تخرج الحاجات يا أّم عامر  كرائم من رّب بيّن ضنين

. األمثال المولدة: اقة لو عتيقةلبيت قديم ألعرابي مجيول قالو في بيع ناأبو بكر الخوارزمي: 
في ما  : والبيت األخير من ىذه األبيات تضمين قالو أعرابيّ ياقوت الحمويقال . و  ٖٖٖ
 (حمزة بن عبد اهلل بن الزبير)قال: ابتاع  (يوسف بن عياش)عن  (الزبير بن بكار) ذكره

الجمل ويقول: وقد جمبل من أعرابي بخمسين دينارا ثم نقده ثمنو، فجعل األعرابي ينظر إلى 
فقال لو حمزة: خذ جممك والدنانير . تخرج الحاجات يا أم مالك  كرائم من رّب بيّن ضنين 

 ٚٗٙٔ/ٗمعجم األدباء : لك، فانصرف بجممو وبالدنانير. 
 م . ٕٛٓٓ، ٖ، دار صادر، بيروت، طٙٙٔديوان ابن الفارض :  (ٕ)
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عن وجو ، أم ارتََفعتْ يدنو من المشبو بو الثاني في وجو الشبو المنتزع من )، و أوجو
. وليس الثاني ، فالمشبو ليس األول؛ عنو من أوجويبتعد ، و ( من أوجوالبراِقعُ ، ليمى

مثل ىذا األسموب يكتنز التجارب . و شئ من الثاني ، و ولكن فيو شئ من األول
ليمى( أسماًء أخر من )يضيف الشاعر إلى. و التي ال تستقرُّ عمى حال ، اليائمة

 : (ٔ)لوفي قو . ثمَّ يذكر )أم مالك(  (ُنعم، سميمى، عزَّة، عالم الغزل مثل )سممى
 وىلللللْل أمَّ بيلللللَ  اهلل  يلللللا أمَّ مالللللل   

 

 ّنللدي جميعللات تللنا     ّريلل   ليللمْ  

 

جاءت مع أسماء أخر لتكون توظيفًا ، في ىذه التجربة الشعرية (ف)أم مالك
ذا ما أخذنا بالحسبان اىتمام الصوفية بظاىرة الغزل العذري. و فنيًَّا ليا  ، ا 

فضبًل عن األبيات السائرة لو في ، المقاماتاسشيادىم بأقوال المجنون في بعض و 
أمكن لنا أن نرجع ىذا التوظيف إلى التحول الذي أحدثو شعر (؛ )أم مالك
 . المجنون

  

                                 
 .  ٛٙٔ: ديوان ابن الفارض  (ٔ)



 

 

011 

أم مالك في الشعر  
 العربي

 الخامسالعدد  مجلة مداد اآلداب

 الخاتمة

والتوظيف الفني ليذه ، إن البحث عن داللة )أم مالك( في الشعر العربي
من وقف عمى جممة ، الكنية منذ العصر الجاىمي حتى نياية العصر العباسي

 . يمكن إيجازىا عمى النحو اآلتي، و النتائج التي نرجو أن تتم بيا الفائدة
الجذور التأريخية لكنية )أم  رشَّح البحث ثبلثة أسماء يمكن أن تكون -

وىي )كرمة بنت ضمع( الشاعرة الجاىمية ، مالك( في ضوء ما جادت بو المصادر
و)أم مالك( التي كان ، القتالالتي كانت تثير الحماس في نفوس المقاتمين في سوح 

فعميا سببا في تسمية قبيمة )َمْذِحج( ؛فقد أذحجت )أقامت( عمى ولدييا بعد قتل 
لكن . مشيورة  وأخت رأس المنافقين )عبداهلل بن ُأبي بن سمول(فقد كانت، زوجيا

 . واستبعد البحث أسماء أخر . المصادر لم تشر إلى فعميا الذي جعميا مشيورة
البحث أن تكون الجذور التأريخية ليذه الكنية قد أوغمت في لم يستبعد  -

أو أن تكون معروفة في عصرىا إلى الحد الذي يغني عن ، القدم فمم تصل إلينا
 . ذكرىا

)أم مالك( في العصر الجاىمي إلى أن الشعراء يشي التوظيف الفني لـ -
أو ، الكرمأو ، أو الصبر، أتوا عمى ذكرىا في المواقف التي تستدعي الشجاعة

أو لمتعبير عن الحنين . مما كانت البيئة آنذاك تعمي من شأنو . إلخ . . . الحمم 
 . األطبلل الذاوية ، و لؤليام الخالية

استمرت ىذه الداللة في عصر صدر اإلسبلم فوظفيا الشاعر  -
أو ، ونجدىا توظف عند ذكر األمور الغريبة، المشرك عمى حدٍّ سواء، و اإلسبلمي

 . و العجيبة في العصر األموي أ، النادرة
)أم مالك( تحواًل في العصر األموي عند قيس  اكتسبت الداللة الرمزية لـ -

واعتماده عمى ، بن المموح )مجنون ليمى( بفضل كثرة توظيفيا في النص الشعري
فأصبحت ؛ االنتشار، و األبيات السائرة في ىذا التوظيف مما أتاح لشعره فييا الذيوع

، )أم مالك( رمزًا لممرأة الوفيَّة التي تتجمَّى فييا أخبلق المرأة الحرة من عّفة
خبلصو  ، وغيرىا من الصفات التي يحمم العربي باشتمال المرأة عمييا، ومحافظة، ا 
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فتعرض لخطبتيا . ومن ثمَّ كان الوجو اآلخر ليذا التوظيف دعوة إعبلمية ليا 
 . والوجياء ، السادة

لشاعر العباسي يوظف داللة )أم مالك( تارًة بما يعدُّ امتدادًا وجدنا ا -
التحول الذي أحدثو قيس بن المموح و  وتارة بما ينسجم، لداللتيا في العصور السابقة

  . عمى وفق خصوصية التجربة لكل شاعر ، و عمى التوظيف الفني ليذه الكنية
، لمتوافرةإنَّ تتبع التوظيف الفني ليذه الكنية في ضوء النصوص ا -

 . وتحميميا يتيح لمقارئ الوقوف عمى األسباب الداعية ليذا التوظيف 
لعلَّ في المقدمة منيا اإلرث األخبلقي عند العرب الذي كان بمثل سنام البيئة 

 . مكانيًا و  األزمة النفسية التي يتعرض إلييا اللشعراء زمانياً ، و آنذاك
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 مظان البحث

 أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن : اإلصابة في تمييز الصحابة
عادل أحمد عبد الموجود وعمى محمد : تح، ىـ(ٕ٘ٛ: )ت حجر العسقبلني

 .  ىـ ٘ٔٗٔ، الطبعة األولى بيروت، دار الكتب العممية، معوض
 لدمشقي ا خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي: األعبلم

 مٕٕٓٓالخامسة عشر،  الطبعة، لممبلييندار العمم ، ىـ(ٜٖٙٔ)ت 
 الطبعة  بيروت –دار الفكر ، تح: سمير جابر األغاني: أبو الفرج األصبياني

 ، )د. ت(. الثانية
 المجمع ، ىـ(ٖٖٛ )تأبو بكر ، محمد بن العباس الخوارزمي: األمثال المولدة

 .  ىـ ٕٗٗٔ، أبو ظبي، الثقافي
 يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر أبو عمر : اإلنباه عمى قبائل الرواة

إبراىيم األبياري دار الكتاب : تح، (ىـٖٙٗ: بن عاصم النمري القرطبي )ت
 . مٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔ، األولى الطبعة بيروت، العربي

 أبو الفيض، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني: مخطوط –ألمالي ا ،
 أحمد الخضري: أعده لمشاممةىـ(ٕ٘ٓٔ: تالزَّبيدي )، الممّقب بمرتضى

  أبو عثمان، الميثي، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء: والتبيينالبيان ،
 . ـىٖٕٗٔ، بيروت، دار ومكتبة اليبلل(، ٕ٘٘ تالشيير بالجاحظ )

  أبو زيد عبد الرحمن بن : الجواىر الحسان في تفسير القرآن: تفسير الثعالبي
الشيخ محمد عمي معوض والشيخ : تحىـ(٘ٚٛ: محمد بن مخموف الثعالبي )ت

 -الطبعة األولى ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، عادل أحمد عبد الموجود
 . ىـ ٛٔٗٔ

 أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي : الجامع ألحكام القرآن: تفسير القرطبي
ىشام : ىـ(تحٔٚٙبكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت 

 ٖٕٗٔ، المممكة العربية السعودية، الرياض، دار عالم الكتب، ير البخاريسم
 . م ٖٕٓٓىـ/ 
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 تح ىـ(ٓٚٔأبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي )ت : جميرة أشعار العرب :
 . ت( . )د، نيضة مصر، عمي محمد البجادي

 محمد بن أبي بكر بن عبد اهلل بن : الجوىرة في نسب النبي وأصحابو العشرة
محمد .د: تح، ىـ(٘ٗٙبعد : موسى األنصاري التِّممساني المعروف بالُبرِّي )ت

 الرياض، دار الرفاعي لمنشر والطباعة والتوزيع، األستاذ بجامعة حمب، التونجي
 . م ٖٜٛٔ -ىـ  ٖٓٗٔ، األولى: الطبعة

 أبو الحسن ، صدر الدين، عمي بن أبي الفرج بن الحسن: الحماسة البصرية
 . ت(. )د، بيروت، عالم الكتب، مختار الدين أحمد: تح ىـ(ٜ٘ٙالبصري)ت 

 مٕٛٓٓ، ٖط، بيروت، دار صادر، ديوان ابن الفارض 
 ت(. )د، بيروت، دار صادر، ديوان ابن المعتز  . 
 دار الكتاب العربي، خميل الدويييٓد: تح : يوان أبي فراس الحمدانيد ،

 مٜٜٗٔ، الطبعة الثانية، بيروت
 بيروت، دار الكتب العممية، ميدي محمد ناصر الدين: تح، ديوان األخطل ،

 م ٜٜٗٔ، الطبعة الثانية
 الطبعة ، مصر، دار المعارف، أبو الفضل إبراىيم: تح، ديوان امرئ القيس

 . ت(. )د، الخامسة
   دار المعارف، حسن كامل الصيرفي: تح ، ٕٔٗٓ/ٖ: ديوان البحتري ،

 . م ٜٗٙٔ، مصر
 لجنة التأليف، محمد الطاىر بن عاشور: تح، ٚٔ/ٔ: ديوان بشار بن برد 

 . م  ٜٓ٘ٔ، مصر، الترجمةو 
 دار المغرب اإلسبلمي، عمي ذو الفقار شاكر: تح ، أخبارهو  ديوان تأبَّط شرَّا ،

 مٜٗٛٔ، الطبعة األولى، بيروت
 حنا ٓد: تح، بشرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي: ديوان حاتم الطائي

 . م ٜٜٗٔ، الطبعة األولىبيروت ، العربيدار الكتاب ، نصر الجتي
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  مطبعة مصطفى بابي الحمبي، نعمان أمين طو: تح، ٜٖٛ: ديوان الحطيئة ،
 . ت(. )د، القاىرة

 الدار القومية لمطباعة والنشر، عبد العزيز الميمني: تح، ديوان حميد بن ثور ،
 م ٜ٘ٙٔ، مصر

  المطبعة األدبية، أحمد عباس األزىري: تح، ٖٓٔ/ٔ: ديوان الشريف الرضي ،
 . ىـ  ٖٚٓٔ، بيروت

 بيروت، دار الكتب العممية، أسماء أبو البكر محمد: تح، ديوان عروة بن الورد ،
 . م ٜٜٛٔ

 دار ، يسرى عبد الغني: تح، رواية أبي بكر الوالبي، ديوان قيس بن المموح
 . م ٜٜٜٔ، الطبعة األولى، بيروت، الكتب العممية

 مستل من مجمة معيد ، نوري حمودي القيسي. د: تح ، ديوان مالك بن الريب
 .  ٔالجزء  ٘ٔالمخطوطات العربية المجمد 

 مٕٜ٘ٔ، لطبعة األولى، دار الكتب المصرية :يوان مييار الديمميد . 
 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )ت : ذم اليوى

 ت(. )د، الغزاليمحمد : مراجعة مصطفى عبد الواحد: تح ىـ(ٜٚ٘
 شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن : سير أعبلم النببلء

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب : تح ىـ(ٛٗٚ تَقاْيماز الذىبي )
 .  م ٜ٘ٛٔ/ىـ ٘ٓٗٔ، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، األرناؤوط

 أبو ، أيوب الحميري المعافري عبد الممك بن ىشام بن، مابن ىشا: السيرة النبوية
براىيم األبياري وعبد : تح ىـ(ٖٕٔجمال الدين )ت ، محمد مصطفى السقا وا 

 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده بمصر، الحفيظ الشمبي
 .  م ٜ٘٘ٔ -ىـ ٖ٘ٚٔ، الطبعة الثانية

  دار المعارف، حسين عطوان. جمع د، ٖٚ: شعر مروان ابن أبي حفصة ،
 ت(. )د، الطبعة الثالثة، مصر
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 نشوان بن سعيد الحميرى اليمني : شمس العموم ودواء كبلم العرب من الكموم
. د، مطير بن عمي اإلرياني، حسين بن عبد اهلل العمري. د: تح ىـ(ٖٚ٘)ت 

، دمشق، دار الفكر، بيروت، دار الفكر المعاصر، يوسف محمد عبد اهلل
 .  م ٜٜٜٔ -ىـ  ٕٓٗٔ، الطبعة األولى

 دار ، عبد الستار أحمد فراج:  تح، ه(ٜٕٙ)ت ابن المعتز، طبقات الشعراء
 . م ٜٔٛٔ، مصر، المعارف

 محمد بن سبّلم )بالتشديد( بن عبيد اهلل الجمحي بالوالء: طبقات فحول الشعراء ،
 . ت(. )د جدة، دار المدني، محمود محمد شاكر: تحىـ( ٕٖٕ تأبو عبد اهلل )

 عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء أبو: الطبقات الكبرى ،
محمد عبد : ىـ(تحٖٕٓ: البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى، البصري

 ٜٜٓٔ -ىـ  ٓٔٗٔ، الطبعة األولى، بيروت، دار الكتب العممية، القادر عطا
 م
 شياب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربو ابن حبيب ابن ، أبو عمر: العقد الفريد

دار الكتب ، ىـ(ٕٖٛ تبن سالم المعروف بابن عبد ربو األندلسي )حدير 
 .  ىـ ٗٓٗٔ، الطبعة األولى بيروت، العممية

 دار ، ىـٕٙٚ )تأبو محمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري: عيون األخبار
 .  ىـ ٛٔٗٔ، بيروت، الكتب العممية

  الفرج عبد الرحمن ابن شياب  وزين الدين أب: شرح صحيح البخاريفتح الباري
أبو معاذ طارق بن : الدين البغدادي ثم الدمشقي الشيير بابن رجب تحقيق

، الثانية: الدمام الطبعة/السعودية دار ابن الجوزي، عوض اهلل بن محمد
 ىـٕٕٗٔ

  الطبعة الثالثة، مصر، مكتبة النيضة، عمر الدسوقي: الفتوة عند العرب ،
 . م ٜٜ٘ٔ
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  تح، ىـ(ٕ٘ٛأبو العباس )ت، محمد بن يزيد المبرد: المغة واألدبالكامل في :
ىـ  ٚٔٗٔالطبعة الثالثة ، ةالقاىر  –دار الفكر العربي ، محمد أبو الفضل إبراىيم

 . م ٜٜٚٔ -
 عبد اهلل بن ، أبو بكر بن أبي شيبة: الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار

كمال : تح ىـ(ٖٕ٘: )المتوفىمحمد بن إبراىيم بن عثمان بن خواستي العبسي 
 . هٜٓٗٔ، األولى: الطبعة الرياض، مكتبة الرشد، تيوسف الحو 

 موقع الوراق: مصدر الكتاب إبراىيم البييقي: المحاسن والمساوئ http: 
//www. alwarraq. com 

 شعيب األرنؤوط وآخرون : تح، ه( ٕٕٗ)ت مسند اإلمام أحمد بن حنبل
 مٜٜٜٔ، ىـٕٓٗٔ، الثانية الطبعة الرسالة مؤسسة

 شياب الدين أبو عبد اهلل : معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب
دار : إحسان عباس. د: تح ىـ(ٕٙٙ تياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )

 .  م ٖٜٜٔ/ىـ  ٗٔٗٔ، الطبعة األولى، بيروت، الغرب اإلسبلمي
 جمع من موقع الموسوعة الشعرية : معجم الشعراء العربhttp//www. 

shamela. ws  
 أبو ، سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي: المعجم الكبير

مكتبة ابن ، حمدي بن عبد المجيد السمفي: تحىـ(ٖٓٙ: القاسم الطبراني )ت
 . ت(. )د، الثانية: الطبعة القاىرة –تيمية 

 جمال الدين ابن منظور ، أبو الفضل، عمىمحمد بن مكرم بن :  لسان العرب
: الطبعة، بيروت –دار صادر ، ىـ(ٔٔٚ: األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت

 . ىـ ٗٔٗٔ، الثالثة
  أبو العباس أحمد بن عمي القمقشندي : نياية األرب في معرفة أنساب العرب

، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتاب، إبراىيم اإلبياري: تح  ىـ(ٕٔٛ: )ت
 .  م ٜٓٛٔ -ىـ  ٓٓٗٔ
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 أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
إحسان : تح، ىـ(ٔٛٙ: تإبراىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي اإلربمي )

 . م  ٜٜٗٔم _ ٜٔٚٔ، األولى الطبعة بيروت، دار صادر، عباس
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Abstract 

The search for significance (or the owner) in Arabic poetry, 

and technical staffing for this nickname since the pre-Islamic 

era until the end of the Abbasid period, stopping on a number 

of results that we hope will be of interest, and can be 

summarized as follows. 

- Did not rule out the search to be the historical roots of this 

nickname may in football did not reach us, or to be known in 

its time to the extent that sings mentioned. 

- Technical Yeshi employment (or the owner) in the pre-

Islamic era to the poets they were not mentioned in the 

positions that require courage, patience, or generosity, or 

dream. . . Etc.. Than they were then elevate environment 

would. Or to express nostalgia for the days free, and Almaoah 

ruins. 

- Continued significance in the era of Islam Islamic poet 

Fozvha, and atheist alike, and we find employ at the mention 

of strange things, or rare, or bizarre in the Umayyad period. 

- Gained significance offline (or owner) shift in the Umayyad 

period when Qais bin (crazy Leila) thanks to the large number 

of employed in the poetic text, and its dependence on verses 

newly industrialized this employment allowing for hair where 

publicity, and proliferation; became (or owner) symbol for 

women loyal which reflect the morality of the free woman of 

chastity, fidelity, and the province, and other qualities that 

dreamed Arab inclusion of women, and then it was the other 

side of this media call her employment. Exposure to her 

gentlemen, and dignitaries. 
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- We found Abbasid poet employs indication (or owner) 

sometimes including an extension to its significance in 

previous eras, and sometimes in harmony and transformation 

wrought by Qais bin Technical recruitment to this nickname, 

and according to the privacy of the experiment each poet. 

- The technical track recruitment for this nickname in the light 

of available texts, and analysis enables the reader to stand on 

the reasons for this recruitment. 

Perhaps in the forefront of the moral legacy of the Arabs who 

was such a hump environment at the time, and the 

psychological crisis that exposed them to poets in time and 

space. 
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اللهجات العربٌة فً كتاب شرح  
 شذور...

 العدد الخامس مداد اآلدابمجلة 

 
الحمد هلل والصالة والسالم عمى محمد رسول اهلل وعمى آلو وصحبو ومن 

 وااله وبعد:
فمّما ال شكَّ فيو أّن المغة العربية قد قطعت أشواطًا كثيرة حتى وصمت إلى 
ّن من مظاىر ىذا التطور  ىذه المغة المثالية التي تمثّمت بكونيا لغة القرآن الكريم، وا 

احتفظت بخصائص وسمات وسمت بيا المغة العربية في أثناء الميجات العربية التي 
 مسيرة تطّورىا.

وبحثنا ىذا يتناول بالدراسة الميجات العربية في كتاب شرح شذور الذىب، 
وىو عمى الرغم من كونو شرحًا لكتاب مختصر ىو شذور الذىب البن ىشام إاّل أّن 

 عمى الجانب النحوي فقط. الشارح قد أجاد في تتبع الميجات العربية ولم يقصرىا
وقد جاء البحث في تمييد تناولنا فيو نبذة مختصرة عن الشيخ الجوجري وكتابو شرح 
شذور الذىب، ثّم أردفنا ىذا التمييد دراسة الميجات التي وردت في الكتاب مميدين ليا  

إيراد  بتعريف الميجة عند عمماء المغة وعالقة الميجة بالمغة ثّم بّينا منيج الجوجري في
الميجات، ثّم جاءت دراسة الميجات في الكتاب مرتبة عمى وفق ترتيب أبواب النحو 
العربي عمى وفق ترتيب ألفية ابن مالك، ألّن تناوليا عمى وفق ترتيب كتاب شروح 
الذىب سيجعميا تبدو متباعدة ومتنافرة، فقّدمنا قول الجوجري فييا ثّم أردفناه بدراسة 

 والنحو القديمة والحديثة. الميجات في كتب المغة
 واهلل نسأل اإلخالص والسداد في العمل إّنو سميع مجيب.

 
 الباحثان
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 التمهٌد
 الجوجري وكتابه شرح شذور الذهب.

 فيمحقق الكتاب الفاضل  افاضلست في موضع دراسة لحياة الجوجري فقد 
لكن مع ىذا ال بدَّ من التعريف بيذا العالم الجميل، فنقول إّن الجوجري  ٔ()ىذه الدراسة،

ىو محمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد بن عبد المنعم بن أبي الطاىر إسماعيل، 
 ٕ()أبو عبداهلل شمس الدين بن نبيو الدين الجوجري، ثم القاىري، الشافعي.

مائة في بمدة )جوجر( وىي بمدة يمانولد شمس الدين الجوجري في سنة إحدى وعشرين وث
صغيرة قرب دمياط، ثمَّ انتقل إلى القاىرة، وحفظ القرآن الكريم، ودرس النحو عمى 

. وقد نال الجوجري ثقافة ٘()والكافيجي (ٗ)والشمني، ٖ()مشاىير عصره كالكمال بن ىمام،
وتولى  واسعة، ولم يقتصر عمى فن معّين، ولكن برع في العموم الشرعية والمغوية،
 ٙ()التدريس في مدارس كثيرة في ذلك العصر، وصار شيخ القاىرة في ذلك الوقت.

وقد اقتفى الجوجري في كتابو شرح شذور الذىب طريقة المتأخرين الذين 
يجمعون بين المذىب البصري والمذىب الكوفي، ويختارون من بينيما ما يترجح لدييم، 

                                 
 .ٗٚ – ٖٚ( ينظر: شرح شذور الذىب، قسم التحقيق: ٔ)
، وىدية العارفين: ٕٓٓ/ٕ، والبدر الطالع: ٖٛٗ/ٚ، وشذرات الذىب: ٖٕٔ/ٛالضوء الالمع: ( ٕ)

 .ٕٔ٘/ٙ، واألعالم: ٕٕٔ/ٕ
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، الكمال بن ىمام الدين، القاىري الحنفي، كان إماماً  (ٖ)

ه، ينظر : الضوء  ٔٙٛفي األصول والتفسير والفقو والفرائض والحساب والنحو والمعاني. ت سنة 
 .ٜٔٔ/ٔ، والبدر الطالع:  ٖ٘ٚ/ٔ، وبغية الوعاة: ٗٚٔ/ٕالالمع: 

تقي الدين، أبو العباس بن الكمال التميمي القاىري الشيير بالّشمنِّي، إمام في النحو أحمد بن محمد، ( ٗ)
 :وبغية الوعاة ٗٚٔ/ٕه، ينظر: الضوء الالمع  ٕٚٛوالتفسير والحديث، توفي في القاىرة سنة 

ٔ/ٖٚ٘. 
افيجي، محمد بن سميمان بن سعيد بن مسعود المحيوي، أبو عبد اهلل الرومي الحنفي، المعروف بالك(٘)

 ٜٕ٘/ٚه، الضوء الالمع:  ٜٚٛنسبة إلى كافية ابن الحاجب لكثرة قراءتو وتدريسو ليا، توفي سنة 
 .ٚٔٔ/ٔوبغية الوعاة: 

 .ٕٗٔ/ ٛ( ينظر: الضوء الالمع: ٙ)



 

 

051 
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ثم يختار ما يراه راجحًا وفي الغالب كان يطمق  فكان يذكر في المسألة الواحدة المذىبين،
 األقوال في المسألة دون اختيار لواحد منيا. 

 ٔ()مائة.يتوفي الجوجري في شير رجب سنة تسع وثمانين وثمان
 كتاب شرح شذور الذهب

من كتب النحو المختصرة، وىو  ـىٔٙٚشذور الذىب البن ىشام األنصاري 
عمى اختصاره جامع لغالب أبواب النحو، وسار الجوجري في شرحو عمى إيراد نص من 

، وىو في شرحو لنصوص الشذور يعقب ةالمتن ثمَّ يبدأ بشرحو مستعينًا بالشواىد النحوي
أو و استدراكًا عمى المصّنف، أبتنبييات يذكر فييا مسائل كثيرة إّما تصحيحًا لخطأ، 

 اعتراضًا عميو.
ويكثر الجوجري في شرحو من إيراد مذاىب النحويين في المسائل الخالفية 
بين البصريين والكوفيين، ويعنى بإيراد آراء ابن مالك، ويذكرىا، وال سيما إذا خالف 
الجميور، وىو في إيراده ليذه اآلراء ينسب اآلراء إلى أصحابيا وال يتعصب لمذىب 

يرجح ما يراه راجحًا بالحجج والشواىد، وكان يورد االعتراضات عمى عمى آخر، بل كان 
تعميالت النحويين التي يراىا تضعف أمام العمل األخرى أو تنتقض بيا، وىو في 

دب مع العمماء ويحفظ ليم مكانتيم، فيو يكثر من اعتراضاتو عمى النحاة يمتزم األ
ويالحظ عمى الجوجري استعمالو ن المصنف عند إيراده االعتراضات عميو. عاالعتذار 

إلخ كما يستعمل في أحيان … ،والجنس ،والجزئي ،المصطمحات المنطقية كثيرًا  كالكمي
 .الخ…كالخفض، والم القسم، الفعل الذي لم يسَم فاعمو،  قميمة مصطمحات كوفية

 
 

 اللهجات فً كتاب شرح شذور الذهب:

 الميجة:

                                 
 .ٕٔ٘/ٙواألعالم:  ،ٕٙٔ/ٛ: الضوء الالمع( ينظر: ٔ)
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والّمَيَجة: طرف المسان وجرس الكالم، الّمْيَجة » قال األزىري في التيذيب: 
والفتح أعمى، ويقال: فالن فصيح الّمْيجة والّمَيَجة، وىي لغتو التي جبل عمييا فاعتادىا 

وذىب ابن قتيبة إلى أّن الّمَيَجة بالفتح ٕ()ولم يعرف األصمعي الفتح، ٔ()،«ونشأ عمييا
  ٖ()أجود.

عمى )الميجة(: لغة، فيقولون مثاًل: ىذه لغة  يطمقونوكان المغويون القدامى 
أىل الحجاز، وىذه لغة تميم ونحو ذلك، ولم يستعمموا مصطمح ليجة الشائع عند 

مجموعة من الخصائص المغوية التي تنتمي إلى بيئة معينة »ثين الذين يعنون بيا دَ حْ ُـ مـال
مضان عبد التواب أّن ر  الدكتورفي حين يرى  ٗ()«.ويشترك فييا جميع أفراد ىذه البيئة

لم تكن العالقة بين المغة والميجة »تسمية ىذه الميجات بالمغات ىو من قبيل التجوز، إذ 
ويعّد الميجات  … واضحة في أذىان المغويين العرب، ولذلك نجد بعضيم يخمط بينيما

فالمغة مجموعة من الميجات وجميع ىذه الميجات تشترك في  ٘()«.العربية  لغات مختمفة
جموعة من الصفات المغوية والعادات الكالمية التي تؤلف لغة مستقمة عن غيرىا من م

فالمغة الواحدة تشتمل  ،الخاصبالميجة ىي عالقة العام بإذن عالقة المغة  ٙ()المغات.
ن غيرىا لكنيا ترتبط مزىا ة تحتفظ كل منيا بخصائصيا التي تميّ عمى ليجات عدّ 

وىذه الصفات  ٚ()ة الموحدة التي تضم تمك الميجات ببعضيا في صفات لغوية تمثل المغ
 تكون في األصوات وبنية الكممات وتراكيب الكالم والجممة والداللة.

في  اعتمدوىاأكثر الظواىر المغوية التي أخذىا عمماء المغة والسيما التي و 
تعزى إلى قبائل مشيورة ومنيا قريش القواعد في المغة والنحو والصرف مجال تقعيد 

                                 
 / مادة )ليج(.٘٘/ٙ( تيذيب المغة: ٔ)
 )ليج(. ٜٕ٘/ٕ( ينظر: المسان: ٕ)
 .ٖٕٗ/ ٔ( أدب الكاتب: ٖ)
 .ٖٔ( في الميجات العربية: ٗ)
 .ٖٚ( فصول في فقو المغة: ٘)
 .ٔٚ( ينظر: المصدر نفسو: ٙ)
 .  ٖٚ، الميجات العربية في القراءات القرآنية : عبده الراجحي: ٙٔفي الميجات العربية: ينظر:  ٚ()
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فيذه القبائل ىي التي يتردد  ٔ().الفارابي كما ذكر ذلك وطّيئوتميم وأسد وقيس وىذيل 
ذكرىا في كتب المغة دون سواىا؛ ألّن العرب لم تكن عمى درجة واحدة من الفصاحة، 

أىل فقد كانت ليجة قريش مقياسًا تقاس بو فصاحة القبائل األخرى، ووصفت ليجة 
ومن ىنا كانت ليجة  ٕ()الحجاز بأّنيا المغة األولى الُقدمى، وأّنيا العربية القديمة الجيدة،
 (ٖ)قريش معيارًا أو مقياسًا لمصحة والخطأ في الميجات األخرى.

 :أّما منيج الجوجري في إيراد الميجات فيو يأخذ اتجاىات ثالثة
ر، كما في قولو في باب نسبة الميجات إلى أصحابيا، وىذا ىو األكث األول:
ثم إنو أُلحق بالمثنى في إعرابو خمسة ألفاظ، ثالثة منيا بال شرط »الممحق بالمثنى: 

. ٗ()«و )ِثنتان( في لغة تميم وىي )اثْنان( لممذكر و)اثَْنتَان( لممؤنث في لغة أىل الحجاز
أَسد ولغة بني … ،الثاني )َفَعاِل( في األمر ». وقولو في باب أسماء األفعال: ٗ()«تميم
 ٘()«.فتحو

أْن يترك الميجات ىماًل دون نسبة، كما في قولو في باب األسماء  الثاني:
 ٙ()«.يستعمل منقوصاً  ثم ذكر في الين لغة أخرى ىي أفصحيما، وىي أنْ »الخمسة: 

)لم( قد ُيرفع الفعل  ومنيا أنَّ »أو ينسبيا إلى بعض العرب أو إلى قوم كما في قولو: 
 ٚ()«.بعدىا في لغة قوم، كما صرح بو ابن مالك في شرح التسييل

أْن ال يشير إلى أّن ما ىو بصدده ىو ليجة، بل يقول )ورّبما  الثالث:
ُأستعمل( أو )رّبما جاء( وغيرىما بما يفيد أّنو مغاير لمكثير الشائع وىو في الحقيقة لغة 

                                 
 .ٕٕٔ -ٕٔٔ/ ٔ، والمزىر: ٚٗٔينظر: األلفاظ والحروف: ( ٔ)

 .ٖٚٗ/ٗ، وٕٛٚ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٕ)

 .ٜ٘ينظر: الكتاب بين المعيارية والوصفية: ( ٖ)

 .ٜ٘/ ٓٔ، وتنظر لغة تميم في تاج العروس: ٖٜٔشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٗ)

 .ٕٚٛ/ٕ، وينظر لغة أسد في ارتشاف الضرب: ٖٕ٘شرح شذور الذىب لمجوجري:( ٘)

 .ٚٛٔ شرح شذور الذىب لمجوجري:( ٙ)
 .ٕٛ/ٔ، وينظر: شرح التسييل: ٖٜ٘/ٕ: شرح شذور الذىب لمجوجري (ٚ)
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 قميالً  وممدوداً  ،كثيراً  لجمع المذكر )األلى( مقصوراً  والموضوع»قوم، كما في قولو: 
  ٔ()«.اً وجر  ونصباً  و )الذين( بالياء رفعاً 

وسنتناول بالدراسة الميجات الواردة في كتاب شرح شذور الذىب، وقد 
قسمناىا عمى أبواب النحو العربي عمى وفق ترتيب ألفية ابن مالك غير ممتزين ترتيب 

 الجوجري، وكانت الميجات الواردة كاآلتي:ابن ىشام ومن بعده 
 ذو الطائية:

ولكنيا خاصة بطّيئ ، من الموصوالت المشتركة )ذو( …»قال الجوجري: 
والمشيور عندىم بناؤىا عمى الضم، وقد تعرب بالحروف، … دون غيرىم من العرب، 

 (ٕ)كقولو:
............................... 

 
 ٖ()«ما كفَاِنَيافَحْسِبَي من ذي ِعنَدَىْم  

 وفييا ليجات أربع: 
أْن تكون مبنية، فتمزم حالة واحدة في اإلفراد والتثنية والجمع والتذكير  األولى:

َىَذا ُذو  :وطّيئ تَقول »والتأنيث، وىي مالزمة لمواو، مبنية عمى السكون، قال ابن سيده: 
ولألنثى ذاُت قالْت  .َوَرَأْيت ُذو قاَل َذاك ،ومررت بذو قاَل ذاكَ  ،ُيِريُدوَن الَِّذي ،قاَل ذاكَ 

واختمفت تعميالت النحاة لبناء )ذو( فقيل:  ٗ()«.ذاَك ِفي الرْفع والنْصب والخْفض
التصاليا بما بعدىا كبعض وافتقارىا لما تضاف إليو، مثل الحروف بدليل مالزمتيا 

وقيل: إّنيا بمنزلة الذي توصل بالفعل وتوصف بو، وال تجمع وال تثنى،  ٘()لحالة واحدة،

                                 
أما لعل فالجر بيا لغة عقيل. وأما متى فالجر بيا لغة ىذيل وىي عندىم فلعل ومتى واألخيران ىما  (ٔ)

 .بمعنى من

 .ٜ٘/ٔ :بوالمقرّ  ،ٛٗٔ/ٖ :شرح المفصل البن يعيش ينظر:البيت لمنظور بن سحيم الفقعسي،  (ٕ)

 .ٙٛٔ/ ٔشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٖ)

 .ٖٓٔ -ٕٓٔ/ٗالمخصص: ( ٗ)

 .ٚٗٔ/ٖ، وشرح المفصل البن يعيش: ٜٖ/ٕينظر: شرح الرضي عمى الكافية: ( ٘)
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وذلك ألّنيا منقولة عن )ذو( بمعنى صاحب، فضعفت بذلك عن التصرف، وألزمت 
 ٔ()وجيًا واحدًا.

ليجة البناء واإلفراد، فتأتي مبنية عمى الضم، وتؤنث فتالزم التاء،  الثانية:
قامت، وذاُت قامتا، وذاُت قمَن، وتحدثُت إلى ذاُت فيقال عمى ىذه الميجة: جاءت ذاُت 

ومن الموصوالت: ذو »شار أبو حيان إلى الميجتين السابقتين فقال: أإلخ، وقد … قامت
وأّما ذاُت … ،وذات في لغة طّيئ، فأّما ذو فيو ىكذا لمفرد مذكر ومثناه وجمعو

نيتيا وجمعيا مبنية عمى فاألفصح فييا أْن ال تثنى وال تجمع، بل يكون ىكذا لممؤنث وتث
 ٕ()«.الضّم رفعًا ونصبًا وجرّاً 

ليجة اإلعراب، وعدم التصرف، أي التزام الواو او التاء، وفييا تعرب  الثالثة:
)ذو( و)ذات(، إعراب )ذو( بمعنى صاحب المضافة إلى األجناس فتعامل معاممتيا في 

وعمل النحاة إعرابيا ىذا  ٗ()وذىب بعضيم إلى أّن إعرابيا إعراب )ذو( شاذ، ٖ()اإلعراب.
 (ٙ)أو لشبييا ليا في المفظ فُأعربت إعرابيا. ٘()اإلعراب ألّنيا منقولة عنيا،

إعراب )ذو( وصرفيا، فـ)ذات( لممفردة المؤنثة، وذوات لمجمع  الرابعة:
المؤنث، وذوو وذوا لمجمع المذكر والمثنى، يقال: جاء ذو قام، وذوو قاموا وذوا 

 ٛ()ذه الميجات جميعًا لطّيئ.وى ٚ()إلخ.…قامتا
 الين:

                                 
 .ٕٗٔ/ٔ، والمحتسب: ٚٗٔ/ٖ،وشرح المفصل:ٕٛ٘ينظر: التبصرة والتذكرة: ( ٔ)

 .ٜٖ/ٕ، وينظر: شرح الرضي عمى الكافية: ٚٓٓٔ/ٕارتشاف الضرب: ( ٕ)

 .ٚٓٓٔ/ٕارتشاف الضرب: ( ٖ)

، ٖٓٙ/٘ٔ، ولسان العرب: ٗ، وشرح شذور الذىب البن ىشام: ٖ٘/ٔينظر: التبصرة والتذكرة: ( ٗ)
 .ٜ٘ٗو

 .ٚٗٔ/ٖينظر: شرح المفصل: ( ٘)

 .ٖٕٙ/ٔ، والتذييل والتكميل: ٕٗٔ/ٔينظر: المحتسب: ( ٙ)

 .ٚٓٓٔ/ٕينظر: ارتشاف الضرب: ( ٚ)

 .ٙٙٔ/ٔ، وحاشية الصّبان: ٚٚٔ/ٔالبن عصفور: ينظر: شرح جمل الزجاجي ( ٛ)
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 لغة أخرى ىي أفصحيما، وىي أنْ  ثم ذكر في الينّ »قال الجوجري: 
 ونص الجوجري يوضح أّن في )الين( ليجتين: ٔ()«.يستعمل منقوصاً 

اإلتمام: وىي إعراب )ىن( إعراب األسماء الستة بالواو رفعًا ،  األولى:
وىي ليجة قميمة عن بعض العرب، فيقولون: ىذا ىنوك،  وباأللف نصبًا وبالياء جّرًا،
 ورأيُت ىناك، ومررت بينيك.

وذلك بحذف الم (ٕ)ليجة النقص، وذكر الجوجري أّنيا األفصح، األخرى:
فيقال: ىذا ىُنك، ورأيُت ىَنك،   ٖ()الكممة، وىي الواو ألّن أصميا )ىنو( عمى الصحيح،

واعمم أنَّ من »قال سيبويو:  (ٗ)ومررُت بيِنك، وىي الميجة المشيورة عن عامة العرب.
وأنكر الزّجاجي ىذا الميجة  (٘)،«العرب من يقول: ىذا ىنوك ورأيت ىناك ومررت بينيك

والواو عالمة الرفع في خمسة أسماء معتمة مضافة، وىي: أخوك، »الميجة وقال: 
نكار الزجاجي محجوج بحكاية سيبويو عن  ٙ()،«وك، وحموك، وفوك، وذو مالوأب وا 

عراب ىن عمى ليجة النقص أكثر كما أشار إليو ابن أبي الربيع في قولو:  العرب، وا 
األشير في كالم العرب واألكثر في كالميم في )ىنوك( أْن يعرب بالحركات، وأّما »

 ٚ()«.العربإعرابو بالحروف فإّنما ىو عند بعض 
وقد درج النحويون عمى عّد )ىن( من األسماء الخمسة من دون أْن يذكر أّنو 

وقد جرت عادة النحويين أْن يذكروا »عمى خالفيا، وقد نّبو ابن مالك عمى ذلك فقال: 
الين مع ىذه األسماء، فيوىم ذلك مساواتو لين في االستعمال، وليس كذلك، بل 

ضافة وفي إعرابو المشيور فيو إجراؤه مجرى يد  في مالزمة النقص إفرادًا وا 
                                 

 .ٚٛٔ/ٔشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٔ)

 .ٚٛٔ/ٔالمصدر نفسو: ( ٕ)

 مادة)ىن(. ٖ٘ٙ/٘ٔينظر: لسان العرب: ( ٖ)

 .ٚٗينظر: قطر الندى: ( ٗ)

 .ٖٓٙ/ٖالكتاب: ( ٘)

 .ٖالجمل: ( ٙ)

 .ٖٜٔ/ٔالبسيط في شرح الجمل: ( ٚ)
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كاألسماء  ٕ()ووجو شبو )ىن( لألسماء الخمسة ىو أّنو اسم ُحذَف المو، ٔ()«.بالحركات
الخمسة وبقي عمى حرفين في حال اإلفراد مع تضمن معنى اإلضافة، وصار إعرابو 

 (ٖ)ىو واألسماء الخمسة بالحروف كالعوض من الماتيا.
ف بينو وبين األسماء الخمسة عمى لغة النقص فيو أّنو أّما وجو االختال

نقصت أواخرىا َوَصاَرت عمى  ُيَخالف اأْلَب َواأْلَخ والحم من ِجَية َأنََّيا ِإذا أفردت»
ذا أضيفت تمت َفَصاَرت عمى َثاَلثَة أحرف  أما الين َفِإذا اْستْعمل ُمفرداً … ،حرفين َواِ 

ذا أضيف َبِقي ِفي المَُّغة َضاَفة  …الفصحى عمى َنقصو  نقص َواِ  ْفَراد َواإْلِ َفيكون ِفي اإْلِ
َواْعَمم َأن »فضاًل عن أّن لغة النقص أفصح وأقيس قال ابن ىشام:  ٗ()«.عمى حد َسَواء

ُلَغة النَّْقص َمَع َكونَيا َأكثر اْسِتْعَماال ِىَي أْفصح ِقَياسا َوَذِلَك أِلَن َما َكاَن َناِقصا ِفي 
ْفَراد فحق  ٘()«.ةو َأن يْبقى عمى َنقصو ِفي اإلضافاإْلِ

 إعراب المثنى باأللف مطلقاً:

التنبيو الثالث: في المثنى لغة »قال الجوجري في مذاىب إعراب المثنى: 
ففي  ٙ()«.أخرى، وىي لزوم األلف في األحوال الثالثة، وىي لغة قبائل كثيرة من العرب

 إعراب المثنى  ليجتان:

                                 
 .ٗٗ/ٔشرح التسييل: ( ٔ)

والَيُن: اْسٌم َعَمى َحْرفَْيِن ِمْثُل الِحِر َعَمى َحْرفَْيِن، َفِمَن ». وجاء فيو: ٖ٘ٙ/٘ٔينظر: لسان العرب: ( ٕ)
ْرتَُو َحرََّكْت النَّْحِويِّيَن َمْن َيُقوُل اْلَمْحُذوُف َمَن الَيِن واليَنِة اْلَواُو، َكاَن َأصمو َىَنٌو، َوَتْصِغيرُهُ ُىَنيٌّ َلمَّا َصغَّ 

ثُمَّ َأدغمت ياَء  نَِيو فَفََتْحتَُو َوَجَعْمَت ثَاِلَث ُحُروِفِو َياَء التَّْصِغيِر، ثُمَّ َرَدْدَت اْلَواَو اْلَمْحُذوَفَة فَقُْمَت ُىَنْيٌو،ثا
ْلَواُو وَأصميما َأَخٌو وأََبٌو؛ التَّْصِغيِر ِفي اْلَواِو َفَجَعْمتَيَا َياًء ُمَشدََّدةً، َكَما قُْمَنا ِفي َأب وَأخ إِنَُّو ُحِذَف ِمْنُيَما ا

َذا صغَّرت ُقْمَت ُىَنْين … ، َواِ   «.َوِمَن النَّْحِويِّيَن َمْن َيُقوُل َأصُل َىٍن َىنٌّ

 .ٔ٘/ٔينظر: شرح المفصل البن يعيش: ( ٖ)

 .٘٘ -ٗ٘/ٔشرح شذور الذىب البن ىشام: ( ٗ)

 .٘٘/ٔ: شرح شذور الذىب البن ىشام ( ٘)

 .ٜٙٔ/ٔلمجوجري: شرح شذور الذىب ( ٙ)
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ليجة تعربو بالحروف، باأللف رفعًا، وبالياء نصبًا وجرًا وىي الميجة  األولى:
 المشيورة بين معظم القبائل العربية.

ليجة تعربو باأللف في األحوال الثالثة في الرفع والنصب والجر،  األخرى:
َوبني  عزيت لكنانة ،َوُلُزوم اأْللف ِفي اأْلَْحَوال الثَّاَلثَة ُلَغة َمْعُروَفة»قال السيوطي: 

اْلَحاِرث بن َكْعب َوبني العنبر َوبني اليجيم وبطون من ربيَعة َوبكر بن َواِئل وزبيد وخثعم 
قال  ٕ()وأنكر المبّرد ىذه الميجة، وىو محجوج بنقل األئمة، ٔ()«.وىمدان وفزارة وعذرة

 ٖ()الشاعر:
ِْ َوَل    ْو رََ ىف      أْطَرَق إْط    رَاَق الاع    َجا
 

ُْ َلَ        م َما اهَمَس       اَاً ِلَناَب          الاع       َجا
ومّما ورد عمى ىذه الميجة من الحديث الشريف  قولو صمى اهلل عميو وسمم:  

ي اك َوَىَذاِن َوَىَذا الراقد ِفي )ومنو قولو صمى اهلل عميو وسمم:  ٗ())ال وتران في ليمة( ِإنِّي َواِ 
ِفي » حديث الشريف: قال العكبري في إعراب ىذا ال (٘)،(ِفي َمَكان َواِحد َيْوم اْلِقَياَمة

َواَية )َىَذاِن( ِباأْللف َوِفيو َوْجَيان:  َىِذه الرِّ
َأنو عطف عمى َموِضع اْسم ِإن قبل اْلَخَبر؛ أِلَن َموِضع اْسم )ِإن(  َ حدىَما:

 .…رفع 
َأن يكون اأْللف ِفي َىَذاِن اَلِزَمة ِفي كل َحال َكَما َقاُلوا:  َواْلَوْجو الث اِني:

قال ٙ()[«.ٖٙ]طو: چ  وئ  وئ  وئ  چ، َوَعِميِو حمل َقْولو َتَعاَلى: (أذَناهُ َضربتو َبين )
 (ٕ)«.ٔ(){ِإْن ىذاِن َلساِحرانوىو أحسن ما خّرج عمى قراءة }»المرادي عن ىذه الميجة 

                                 
 .ٖٛٔ/ٕ، وينظر: معاني القرآن لمفراء: ٘ٗٔ/ٔىمع اليوامع: ( ٔ)

 .ٛ٘/ٔينظر: شرح األشموني: ( ٕ)

، والشاىد فيو إعراب ) لناباه( باأللف وىو مجرور بحرف الجر عمى ٖٗالبيت لممتممس ينظر ديوانو: ( ٖ)
 ليجة من يعرب المثنى باأللف في األحوال الثالثة.

 .ٖٕ/ٖالنسائي: سنن ( ٗ)

 .ٔٓٔ/ٔمسند اإلمام أحمد: ( ٘)

 .ٗ٘ٔ – ٖ٘ٔ: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي ( ٙ)
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 العلم المركب تركٌباً مزجٌاً:

الَعَمم المركب تركيب  :الخامس»قال الجوجري في باب المبنيات عمى الفتح: 
والمغة الفصحى فيو أن يفتح جزؤه األول إن لم يكن … مزج في لغٍة األفصُح خالفيا، 

)َمعْديكرب(  ـ)َبْعَمَبكَّ(. فإن كان ياًء ساكنة بقيت عمى سكونيا، ك ـآخره ياء ساكنة، ك
ني عمى ويعرب جزؤه الثاني بإعراب ما ال ينصرف إن لم يكن كممة )َوْيِو( فإن كان فيب

 (ٖ)«.)سيبويِو( و)عمرويِو( ونحوىما ـالكسر، ك
 ففي العمم المركب تركيب مزٍج ثالث ليجات:

من العرب من يضيف )معِدي( ويصرف )كرب(، وىذه ىي الميجة  األولى:
المشيورة، ال يجعمون مع التعريف سببًا ثاٍن لممنع من الصرف، نحو: ىذا معِديكرٍب، 

 عديكرٍب.ورأيُت معديكرٍب، ومررُت بم
ومنيم َمن يضيف )معدي( وال يصرف )كرب( لمتعريف والتأنيث،  الثانية:

 يجعمون )كرب( اسمًا مؤّنثًا، نحو: ىذا معديكرَب، ورأيت معديكرَب، ومررُت بمعديكرَب.
ومنيم َمن يجعل االسمين اسمًا واحدًا، ويجعل عالمة اإلعراب عمى  الثالثة:

يف والتركيب المزجي، نحو: )ىذا معديكرُب، حرف الباء، ويمنعو من الصرف لمتعر 
 ورأيُت معديكرَب، ومررُت بمعديكرَب.

وُكَرْيٌب وَمْعِديكِرَب: اسماِن، »وقد ذكر ابن منظور ىذه الميجات، إذ قال: 
ِفيِو َثاَلُث ُلَغاٍت: معديكرُب ِبَرْفِع الباِء، اَل ُيصرف، َوِمْنُيْم َمْن َيُقوُل: معديكرٍب ُيضيف 

َكِربًا، ومنيم من يقول: معديكرَب، ُيضيف واََل َيصرف َكِرًبا، َيْجَعُمُو مَؤنثًا  وَيْصِرفُ 
  ٗ()«.َمْعِرَفًة، والياُء َمْن َمْعِديَكِرَب َساِكَنٌة َعَمى ُكلِّ َحال

                                                                       
أبو جعفر ويعقوب  ىذه قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم وقرأ بيا أيضاً  (ٔ)

تحاف فضالء البشر، ٜٔٗ :ينظر كتاب السبعة البن مجاىد وخمف.  ٖٗٓ :وا 
 .ٖٖٓ/ٔتوضيح المقاصد والمسالك لممرادي: ( ٕ)

 .ٜٖٕ – ٖٕٛ/ٔشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٖ)

 .٘ٔٚ/ٔلسان العرب: ( ٗ)
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ومنيم من يقول: »وقد نقل سيبويو عّمة منع معديكرب من الصرف فقال: 
 صرفوه إذ جعموه اسمًا واحدًا وىو فقمت ليونس: ىاّل  .معد يكرب فيجعمو اسمًا واحداً 

 لم يصرف. عربي؟ فقال: ليس شيٌء يجتمع من شيئين فيجعل اسمًا سميِّ بو واحٌد إاّل 
نّ  و في كالميم تُ مَّ ألنَّو ليس أصل بناء األسماء. يدلك عمى ىذا قِ  ؛ما استثقموا صرف ىذاوا 

لم يكن ىذا البناء أصاًل وال  ازمو، فممّ في الشيء الذي يمزم كلَّ من كان من أمتو ما ل
يجعموه بمنزلة المتمكن الجاري عمى األصل، فتركوا صرفو كما تركوا  كرىوا أنْ  متمكنِّاً 

 ٔ()«.صرف األعجمي
  والء:

ولجمعي المؤنث والمذكر )أوالء(  »قال الجوجري في باب أسماء اإلشارة: 
وذكر النّحاس:  (ٕ).«وفيو لغتان المد وىو لغة أىل الحجاز، والقصر وىو لغة تميم ،فقط
قال أبو حاتم: قال عيسى: بنو تميم يقولون ىم أولى مرسمة مقصورة، وأىل الحجاز  »

وعّمَل الدكتور غالب المطمبي ليجة القصر عند بني تميم  ٖ()،«يقولون: ُأوالِء ممدودة
وليجة أىل الحجاز  ٗ()الكممة الممدودة، فحذفوا ىمزة المّد. بأّنيم ال يضغطون عمى آخر

َوتقول ِفي اْلجمع اْلَحاِضر َىؤاَُلِء وأوالء وىؤال وأوال  »أفصح من ليجة تميم، قال المبرِّد: 
[ ٙٙ] آل عمران:  چۋ  ۅ  ۅ چ  :يمد َجِميًعا َويقصر َواْلمّد َأجود َنْحو َقْولو عز َوجل

َىا ِفي َجِميع َىَذا وَ … َواْلقصر يجوز [ ٘ٔ]الكيف:  چ  وئ  وئ  وئ  وئ   وئچ  :َوَكَقْوِلو
 ٙ()وممِّن شارك بني تميم في ليجتيم قصر )أوالء( بنو أسد وقيس وربيعة. ٘()«.َزاِئَدة

 المطابقة بٌن الفعل وفاعله

                                 
 .ٜٕٚ/ٖالكتاب: ( ٔ)

 .ٜٕٚ/ٔشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٕ)

 .ٖ٘/ ٖإعراب القرآن لمنحاس: ( ٖ)

 .ٜٙٔينظر: ليجة تميم: ( ٗ)

 .ٕٚٔ/ٔ ، وينظر: شرح التصريح:ٕٛٚ/ٗالمقتضب: ( ٘)

 .ٕٚٔ/ٔ، وشرح التصريح: ٖٛٔ/ٔينظر: البحر المحيط: ( ٙ)
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مما اشترك فيو الفاعل ونائبو أن الفعل المسند إلى واحد  »قال الجوجري: 
… ،مجموعاً  كانَ  إنْ  وال عالمة جمعٍ  …مثنى،  كانَ  منيما ال تمحقو عالمة تثنية إنْ 

ومع الجمع المذكر واوًا ومع جمع المؤنث  يمحق بالفعل مع االثنين ألفاً  نْ مَ  ومن العربِ 
لفعل إذا ُأسند إلى فاعل ظاىر أو مثنى أو المشيور عند جميور النحاة أّن ا ٔ()«.نوناً 

 (ٕ)جمع وجب تجريده من عالمات التثنية والجمع، كما لو ُأسند إلى فاعل ظاىر مفرد.
غير أّنو ورد عن بعض العرب مخالفة ذلك، فيدخمون عمى الفعل عالمة تدلُّ عمى تثنية 

وني قوُمك، من العرب من يقول: ضرب واعمم أنّ  »الفاعل أو جمعو، قال سيبويو: 
 يم أرادوا أنْ وضرباني أخواك، فشبيوا ىذا بالتاء التي ُيظيرونيا في قالت ُفالنة، وكأنّ 

وقد عزيت ىذه الميجة إلى  ٖ()«.يجعموا لمجمع عالمة كما جعموا لممؤنث، وىي قميمة
وعرفت لدى النحاة   ٘()ونسبت كذلك إلى بني الحارث بن كعب. ٗ()طّيئ وأزد شنوءة،

وقد أخذ  ٚ()وسّماىا ابن مالك )لغة يتعاقبون فيكم مالئكة(. ٙ()بـ)لغة أكموني البراغيث(،
ىذه التسمية من الحديث النبوي الذي يقول فيو النبي صمى اهلل عميو وسمم: )يتعاقبون 

 ٛ()…(.فيكم مالئكة بالميل ومالئكة بالنيار
، إذ يعمم السامع من أول وىمة أّن الفاعل مثنى أو وىذه الميجة فييا مبالغة في البيان

جمع في نحو )قاما الزيدان( و)قاموا الزيدون(، كما إّن فييا توكيدًا لممعنى؛ ألّنو قد 

                                 
 .ٜٖٗ/ ٔشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٔ)

 .ٕٚ٘ -ٕٙ٘/ٕ، وىمع اليوامع: ٖ٘ٗ/ٔينظر: أوضح المسالك: ( ٕ)

 .ٓٗ/ٕالكتاب: ( ٖ)

 .ٜٚ/ٕ، وشرح األشموني: ٕ٘ٚ/ٔ، وشرح التصريح: ٚ/ٕينظر: توضيح المقاصد: ( ٗ)

 .ٖٓ٘، وٕٗٔ/ٚ، والبحر المحيط: ٓٛ/ٕ، شرح ابن عقيل: ٕٛٗ/ٕإعراب القرآن لمنحاس: ينظر: ( ٘)

 .ٖٓ٘و

 .ٚٗ/ٕ، وشرح األشموني: ٕٕٙ/ٔينظر: ىمع اليوامع: ( ٙ)

 .ٔٛ٘/ٕشرح الكافية الشافية: ( ٚ)

 .ٖٔٔ/ٕ، وصحيح مسمم: ٖٚٔصحيح البخاري:( ٛ)
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ذا ما رجعنا إلى الشواىد الشعرية  ٔ()يسمى المفرد بالتثنية والجمع نحو حمدان وزيدون. وا 
جة نجد شاىدًا واحدًا منسوبًا إلى شاعر التي أوردىا النحاة مستدلين بيا عمى ىذه المي

 ٕ()من طّيئ ىو عمر بن ممقط وىو قولو:
  ُلفيت           ا عين           اك عن           د القف           ا

 
  ول            ى ف            أولى ل            ك ذا واقي            ة 

 (ٖ)أّما بقية الشواىد فيي لشعراء من غير طّيئ كقول أحيحة بن الجالح األوسي: 
  َيُموُم         وَنِني ِف         ي ِا         رَاِء الن ِخي         

 
 َوُكمعُي             ُم  َْل             َومِل َق             ْوِمي                

 ٗ()وقول عبيداهلل بن قيس الرقيات القرشي: 
 تَ      وّلى ِقت      ال الم      ارقيَن بنفِس      و

 
 وق           د َ س           مماهُ ُمْبِع           ٌد وَحم           يمٌ  

وىذا يدل عمى أّن ىذه الميجة ليست محصورة في القبائل التي نسبت إلييا،  
نقل المرادي قولو:  وقد رّد السييمي عمى النحاة قوليم عن ىذه الميجة أّنيا ضعيفة، إذ

  ٘().«ألفيت، في كتب الحديث المروية الصحاح، ما يدل عمى كثرة ىذه المغة وجودتيا»
واختُمَف في تأويل ما ورد من شواىد عمى ىذه الميجة، فمن النحاة َمن يجعل 
ىذه الحروف التي تمحق الفعل دواّل عمى تثنية الفاعل أو جمعو، ومنيم َمن يجعميا 

 ٙ()ما بعدىا بدل، أو مبتدأ والجممة التي قبمو خبر. ضمائر عمى أنّ 
وذىب بعض الباحثين إلى أّنو رّبما تكون ىذه الميجة أسبق من القاعدة 
المعروفة وىي إفراد الفعل إذا وليو مثنى أو مجموع، إذ تبّين لو من خالل دراسة المغات 

                                 
 .ٙٙٔينظر: نتائج الفكر لمسييمي: ( ٔ)

، وارتشاف الضرب: ٛٛ/ٖقط الطائي، وىو من شواىد شرح المفصل البن يعيش: البيت لعمر بن مم( ٕ)
 .ٔٛٓٔ/ٖالضرب: 

. وفي رواية)يعذل( بدل ٛٗ. وينسب أيضًا إلى أمية بن أبي الصمت، ينظر: ديوانو: ٔٚديوانو: ( ٖ)
 )يموم(.

 .ٜٙٔديوانو: ( ٗ)
 .ٙٛ٘/ٕ، وتوضيح المقاصد: ٓٚٔينظر: الجنى الداني: ( ٘)

 .ٕٙ٘/ٕاليوامع: ينظر: ىمع ( ٙ)
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فعل عالمة التثنية أو الجمع السامية شقيقات العربية أّن األصل في تمك المغات أْن يمحَق ال
لمفاعل المثنى أو المجموع، كما تمحقو عالمة التأنيث عندما يكون الفاعل مؤنثًا، ثّم 

 ٔ()تطورت المغة إلى ترك العالمة بما استقرت عميو الفصحى.
 حذام:

مما يبني عمى الكسر  :الرابع»قال الجوجري في باب المبنيات عمى الكسر: 
بالراء أو  سواء كان مختوماً  ٕ()كحذاِم وقطاِم في لغة أىل الحجاز، )َفَعاِل( عممًا لمؤنث

معرب إعراب ما ال  ٖ()وىو عند بني تميم، لو بنحو )َنَزال( بغيرىا من الحروف، تشبيياً 
مّ ٗ()ا لمعممية والعدل عن )فاعمة(، كما قال سيبويوإمّ  ،ينصرف ا لمعممية والتأنيث ، وا 

 .ٙ()«٘()المعنوي كزينب، كما قال المبرد
 ولمعرب في َفعاِل عممًا لممؤنث ثالث ليجات:

ليجة أىل الحجاز، وىي البناء عمى الكسر مطمقًا سواء أكان  األولى:
 مختومًا بالراء أم بغيرىا، نحو رقاِش وفجاِر.

 ليجة بعض تميم وىي إعرابو إعراب ما ال ينصرف.  الثانية:
أْن يكون مختومًا بالراء  ليجة جميور بني تميم، وىي التفصيل بين الثالثة:

 فيبنى عمى الكسر، وغير مختوِم بيا فيعربونو إعراب الممنوع من الصرف.
المذىب في )فعالي( »قال ابن الحاجب مفّصاًل الميجات في )َفعاِل(: 

المعدولة ثالثة: مذىب أىل الحجاز البناء في الجميع، ومذىب القميل من تميم اإلعراب 
ومذىب الكثير من بني تميم الفرق بين ما آخره راء وغيره،  في الجميع كغير المنصرف،

                                 
، ونصوص من ٜٙ – ٛٙ، وبحوث ومقاالت في المغة: ٜٜ -ٜٛينظر: فصول في فقو المغة: ( ٔ)

 .ٚالمغات السامية، رمضان عبدالتواب: 

 .ٜٚ/ٕ، وشرح الرضي عمى الكافية: ٕٛٚ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٕ)

 .ٜٚ/ٕ، وشرح الرضي عمى الكافية: ٘ٔٔ/ٕ، واألمالي الشجرية: ٕٛٚ/ٖالكتاب: ( ٖ)

 .ٕٚٚ/ٖينظر: الكتاب: ( ٗ)

 .ٖ٘ٚ/ٖالمقتضب: ( ٘)

 .ٕٙ٘- ٕ٘٘/ٔشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٙ)
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ْن لم يكن في آخره  فإْن كان آخره راء فمذىبيم كمذىب الحجازيين في وجوب بنائو، وا 
 ٔ()«.راء فمذىبيم فيو كمذىب القميل منيم في أّنو إعراب غير المنصرف

الحجاز، قال وليجة بني تميم في إعرابو غير المنصرف أقيس من لغة أىل 
روا فييا عمى القياس ا األعالم الشخصية، كقطام، وحذام، فبنو تميم جَ وأمّ »الرضي: 

ا عدم انصرافيا عراب فمعرييا عن معنى الوصفية، وأمّ ا اإلبإعرابيم ليا غير منصرفة، أمّ 
ا فييا من العممية والتأنيث، وبناء أىل الحجاز ليا مخالف لمقياس، إذ ال معنى فممّ 

 (ٕ)«.ييا حتى يراعى البناء الذي يكون ليا في حال الوصفلموصف ف
 

  مس:
الخامس مما يبنى عمى الكسر )أمس( في لغة الحجازيين »قال الجوجري: 

يميو يومك،  وعمة بنائو عندىم تضمن معنى الالم بشرط أن يراد بو اليوم الذي  .أيضاً 
فبعضيم  والحالة ىذه لغتان:وأال يضاف، وأال تصحبو األلف والالم ولبني تميم فيو 

ويعتبره معدوال عن )األمس( فيكون فيو العممية  يعربو إعراب ما ال ينصرف مطمقاً 
قد شرط من فُ  فإنْ  والعدل، وجميورىم يخص إعرابو بحالة الرفع، ويبنيو في غير ذلك.

 (ٖ)«.الشروط المذكورة أعرب مصروفا إجماعاً 
ليوم الذي أنت فيو، أو ما ىو في أمس: اسم زمان موضوع لميوم الذي يميو ا

وىو يستعمل مقرونًا بـ)أل( لزيادة التعريف، أو غير مقترن فال  ٗ()حكمو من إرادة القرب،
وىو يستعمل ظرفًا وغير ظرف، فإْن استعمل ظرفًا فيو مبني عمى  ٘()فال يفقد التعريف،

ولذا  عمى الكسر عند جميع العرب، وعّمة بنائو تضمنو معنى الحرف وىو الم التعريف؛

                                 
 .ٙٚٗٔ/ٖ، وشرح الكافية الشافية: ٗٚٗ، وينظر: عمل النحو: ٜٛ/ٕاألمالي النحوية: ( ٔ)

 .٘ٔٔ/ٖشرح الرضي عمى الكافية: ( ٕ)

 .ٕٚ٘ - ٕٙ٘/ ٔشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٖ)

 .ٚٛٔ/ٕ، وىمع اليوامع: ٕٚٗٔ/ٖارتشاف الضرب: ( ٗ)

 .ٕٕٛ/ٕالنحو الوافي: ( ٘)
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لم يبَن )غد( مع كونو معرفة؛ ألّنو لم يتضمنيا، إّنما يتضمنيا ما ىو حاصل وواقع، 
 (ٔ)و)غد( ليس بواقع.

ْن ُاستعمل غير ظرف ففيو ليجات:  وا 
البناء عمى الكسر مطمقًا، وىي ليجة أىل الحجاز، فتقول: ذىَب  األولى:

َمن كسر »أمِس بما فيو، وأحببُت أمِس، وما رأيتو ُمْذ أمِس. وذىب السييمي إلى أنَّ 
. إذ ذىب قوم منيم ٕ()«أمِس في كلِّ حال فإّنما ُسّمي بالفعل، وفيو ضمير محكى

ىو محكى بفعل األمر من اإلمساء، كما لو الكسائي إلى أّنو ليس معربًا وال مبنيًا، بل 
 ٖ()ُسّمي بأصبح من اإلصباح.

إعرابو إعراب ما ال ينصرف مطمقًا وىذه ليجة بعض بني تميم،  الثانية:
وعّمة منعو من الصرف العدل والتعريف، فيقولون: مضى أمُس، وفعمتُُو أمَس، وما رأيتو 

 (ٗ)ُمْذ أمَس.
ف في حالة الرفع لمتعريف والعدل، وبناؤه إعرابو إعراب ما ال ينصر  الثالثة:

عمى الكسر في حالتي النصب والجر، فبنو تميم عمى ىذه الميجة يوافقون أىل الحجاز 
 (٘)في حالتي الجر والنصب.
ن يجري أمس مجرى وحكى سيبويو  وغيره أّن من العرب مَ »قال النحاس: 

  ٙ()«.عوالمغة الجّيدة الرف …ما ال ينصرف في موضع الرفع خاصة، 
وقد فتح قوم أمس في مذ لما رفعوا وكانت »ما ورد في قول سيبويو:  الرابعة:

 (ٔ)ونسبت ىذه المغة أيضًا إلى بني تميم. ٚ()،«في الجر ىي التي ترفع، شَّبيوىا بيا
                                 

 .ٖٙودور الميجة في التقعيد النحوي: ، ٚٛٔ/ٕىمع اليوامع: ( ٔ)

 .ٗٔٔ – ٖٔٔنتائج الفكر: ( ٕ)
 .ٕٛٓ/ٔينظر: اليمع: ( ٖ)

 .ٕٗٛ -ٖٕٛ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٗ)

 .ٜٕٕليجة بني تميم: ( ٘)

 .ٖٖٕ/ٖلمنحاس: إعراب القرآن ( ٙ)

 .ٕٗٛ/ ٖالكتاب: ( ٚ)
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واختمف النحاة في إعرابو مطمًقا إعراب ما ال ينصرف عند »قال أبو حيان: 
وىو قول ابن  ٕ()األستاذ أبو الحسن بن الباذشبعض تميم. فذىب إلى إثبات ذلك 

نما بنو تميم يعربونو في  ٗ()وابن مالك. ٖ()عصفور، وقال األستاذ أبو عمي ىذا غمط، وا 
أن بعضيم يمنعو الصرف  ٘()وحكى الكسائي الرفع، ويبنونو في النصب، والجر. انتيى.

ثالثة إال في النصب عمى رفًعا ونصًبا وجًرا وبعضيم ينونو تنوين الصرف في األحوال ال
 ٙ()«.نونويم ال ينوّ الظرف، فإنّ 

 حيث:
لكثرة  - أي حرك بالحركات الثالث -يث( حث ثاء )وثُمِّ »قال الجوجري: 

واألصل فييا أْن تكون ساكنة الثاء، غير أّنيا حرُّكت اللتقاء الساكنين،  ٚ()«.االستعمال
واختمف في عّمة بنائيا عمى الضم، فمن العرب َمن يبنييا عمى الضم تشبييًا ليا بـ)قبُل( 

 ٛ()و)بعُد(، ومنيم َمن يبنييا عمى الفتح طمبًا لمخفة؛ لثقل الكسَر بعد الياء، كأيَن وكيف.
ي حيث، لكنيا تدور كّميا حول تغيير حركاتيا وقمب يائيا واوًا، وىذه وتعددت الميجات ف

 الميجات ىي:
ٜ()َحيُث بالضّم، وىي األجود والمغة العميا المشيورة. .ٔ

 

 ٔ()َحيَث بفتح الحاء والثاء، وىي ليجة بني تميم، كما أشار إلى ذلك الكسائي، .ٕ

                                                                       
 .ٖٛٔ/ٕىمع اليوامع: ( ٔ)

 .ٕٓ٘/ٔينظر: المساعد: ( ٕ)

 .ٓٓٗ/ٕينظر: شرح جمل الزجاجي البن عصفور: ( ٖ)

 .ٓٛٙ/ٕينظر: شرح الكافية الشافية: ( ٗ)

 .ٜٕٓ/ٔينظر: ىمع اليوامع: ( ٘)

 .ٕٛٗٔ/ٖارتشاف الضرب: ( ٙ)

 .ٕٛٚ/ ٔشرح شذور الذىب لمجوجري:( ٚ)

، وذىب ابن منظور إلى أّن بناءىا عمى الضم ليشعر أّن أصميا الواو، ٔ٘/ٗينظر: شرح المفصل: ( ٛ)
 .ٓٗٔ/ٕينظر: لسان العرب: 

عراب القرآن لمنحاس: ٕ٘ٛ/ٖينظر: العين: ( ٜ)  .ٖٕٔ/ٔ، وا 
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(ٕ)ونسبيا الزبيدي إلى بني يربوع وطيية من تميم.
 

فتح الحاء وضّم الثاء، وىي ليجة طّيئ، وىي ليجة صحيحة وجيدة، إاّل َحوُث ب .ٖ
(ٖ)أّن حيُث أفصح الميجتين.

 

َحوَث بفتح الحاء والثاء، وبقمب الياء واوًا، وىي ليجة طّيئ كما يذكر  .ٗ
وذكر الكسائي أّن الضّم في )حيث( ليجة قيس وكنانة، والفتح  ٗ()السيوطي،

 لبناء.وىذه ليجات ا ٘()ليجة بني تميم.

وبنو أسد يخفضونيا في موضع الخفض، »وليجُة بني أسد إعراُبيا، قال الكسائي: 
 (ٙ)«.وينصبونيا في موضع النصب

 ذات:
وقولو: )وذات فيمن بناه( احترز بو عما إذا »قال الجوجري في المبنيات: 

وفي )ذات(  ٚ()«.أعربْت، وىي لغة قميمة حكاىا بعضيم، فال يصح التمثيل بيا حينئذ
 ليجتان:

ِباْلَفْضِل ُذو بناؤىا عمى الضم، وىي المغة المشيورة، وقد ُحكَي ) األولى:
َمُكُم المَُّو ِبِو، َواْلَكَراَمِة َذاُت َأْكَرَمُكُم المَُّو ِبوِ   ٛ()(.َفضَّ

إعرابيا إعراب جمع المؤنث السالم، وقد عزيت ىذه الميجة إلى  واألخرى:
 ٜ()طّيئ.

                                                                       
 .ٖٕٔ/ٔينظر: إعراب القرآن لمنحاس:( ٔ)

 .ٜٙٔ، وليجة تميم: ٔٔٙ/ٔينظر: تاج العروس: ( ٕ)

 .ٜٕ٘/ٗ، ولسان العرب: ٕٛ٘/ٔينظر: مغني المبيب: ( ٖ)

 .ٕ٘ٔ/ ٕينظر: ىمع اليوامع: ( ٗ)

 .ٖٕٔ/ٔينظر: إعراب القرآن لمنحاس: ( ٘)

 .ٖٕٔ/ٔالمصدر نفسو: ( ٙ)

 .ٕٙٚ/ٔشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٚ)

 .ٕٖٚ/ٔينظر: ىمع اليوامع: ( ٛ)

 .ٓ٘ٔ/ٔينظر: شرح ابن عقيل: ( ٜ)
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 المذون:
وممدودًا  كثيراً  والموضوع لجمع المذكر )األلى( مقصوراً : »الجوجريقال 

  ٔ()، نحو:. وربما جاء في الرفع بالواو قميالً وجراً  ونصباً  و)الذين( بالياء رفعاً  قميالً 
         ّبحوا الّ         باحا نح       ن الم        ذونَ 

 
 ……………….»(2) 

 
 

مبنيًا في استعممت عامة العرب )الذين( لجمع المذكر السالم بصورة واحدة 
غير أّن بعض القبائل العربية استعممت )المذون( بالواو  ٖ()حاالت الرفع والنصب والجر،

من دون عزو   بالواو في حالة الرفع أي أّنيا أعربتو بالواو رفعًا، وأشار إلى ذلك سيبويو
وتمك األسماء: ذا، وتا، والذي، والتي، فإذا ثنيت ذا »ىذه الميجة إلى قبيمٍة ما، فقال: 

ن جمعت فألحقت قمت:  ن ثنيت الذي قمت: المَّذان، وا  ن ثنيت تا قمت: تان، وا  ذان، وا 
 (ٗ)«.الواو والنون قمت: المَّذون

ذون في مّ وىذيل تقول: ال»وقد نسب النحاس لغة الرفع مّرة إلى ىذيل فقال: 
ذون في مّ وبنو كنانة يقولون ال»ونسبيا مرة أخرى إلى كنانة  فقال:  ٘()،«موضع الرفع

وتاَبَعو السيوطي  ٚ()أّما أبو حّيان فقد نسبيا إلى ىذيل وعقيل وطّيئ، ٙ().«الرفع موضع
 ٛ()السيوطي عمى نسبة ىذه الميجة إلى القبائل الثالث كما في اليمع.

                                 
، وىذه لغة والشاىد استعمال )المذون( بالواو رفعاً  .ٕٚٔلرؤبة، ينظر: ممحق ديوانو: الرجز نسب ( ٔ)

، ونسبيا أبو حيان إلى ىذيل وعقيل وطّيئ ، ٕٛٔ/ ٔ، ينظر: إعراب القرآن لمنحاس: ىذيل وعقيل
 .ٗٓٓٔ/ٕينظر: ارتشاف الضرب: 

 . ٖٚٓ/ٔشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٕ)

 .ٗٗٔ/ٔ، وشرح ابن عقيل: ٔٓٔ/ٔوأوضح المسالك:  ،ٕٚٔ/ٔشرح جمل الزجاجي: ( ٖ)

 .ٔٔٗ/ٖالكتاب: ( ٗ)

 .ٕٛٔ/ ٔإعراب القرآن لمنحاس: ( ٘)
 .٘ٙٗ/ٔإعراب القرآن لمنحاس:  (ٙ)

 .ٗٓٓٔ/ٕينظر: االرتشاف: ( ٚ)

 .ٕٓ ، وينظر: دور الميجة في التقعيد النحوي:ٕ٘ٛ/ ٔينظر: ىمع اليوامع: ( ٛ)
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ولغة البناء أكثر شيوعًا من لغة اإلعراب، وىو ما أشار إليو ابن يعيش عند 
وىي أفصح  ٔ()،«واألّول أكثر»ل: حديثو عن لغة اإلعراب والبناء في )الذين(، إذ إّنو قا

[ إذ ٚ]الفاتحة: چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ  كما يذكر أبو حّيان في إعراب قولو تعالى:
الَِّذيَن اْسٌم َمْوُصوٌل، َواأْلَْفَصُح َكْوُنُو ِباْلَياِء ِفي َأْحَواِلِو الثَّاَلثَِة، َوَبْعُض اْلَعَرِب »قال: 

ورّبما يفسر فصاحة لغة البناء أّن األسماء الموصولة  ٕ()«.َحاَلِة الرَّْفعَيْجَعُمُو ِباْلَواِو ِفي 
ما عدا المثنى منيا مبنية لشبييا الحرف في االفتقار إلى صمتو، قال ابن عقيل في 

وذلك كاألسماء  … والرابع: شبو الحرف في االفتقار الالزم»أسباب بناء االسم: 
فأشبيت الحرف في  ،الموصولة نحو الذي فإنيا مفتقرة في سائر أحواليا إلى الصمة

 ٖ()«.مالزمة االفتقار فبنيت
 ما النافية الحجازية

قال الجوجري بعد أنْ أورد نصًا البن ىشام عن الحرف العاممة عمل )ليس(: 
وىي ثالثة )ما( و )ال( ذكر في ىذا الكالم بقية األحرف العاممة عمل )ليس( ، » 

 (ٗ).«في لغة أىل العالية ( النافية أيضاً النافيتان في لغة الحجازيين. و)إنْ 
ذىب النحاة إلى أّن )ما( تعمل عمل ليس في أّنيا تدخل عمى الجممة 
االسمية فترفع االسم وتنصب الخبر في ليجة أىل الحجاز، وال تعمل شيئًا في ليجة 

بمغة أىل  ْجرى َلْيَس في بعض المواضعما ُأْجَرى مُ  ىذا باب »بني تميم، قال سيبويو: 
. تقول: ما عبُد اهلل أخاك، وما زيٌد (ما)الحجاز، ثم َيصيُر إلى أصمو وذلك الحرُف 

وأّما بنو تميم فيجرونيا مجرى أما وىل، أي ال يعممونيا في شيء وىو  منطمقًا.
 (٘)«.القياس

                                 
 .ٕٗٔ/ٖشرح المفصل البن يعيش: ( ٔ)

 .ٙٗ/ٔالبحر المحيط: ( ٕ)
 .ٖٔ/ٔشرح ابن عقيل: ( ٖ)

 .ٖٚٚ/ ٔشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٗ)

 .ٚ٘/ٔالكتاب: ( ٘)
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فعال، وقياسو أْن ال يعمل شيئًا؛ و)ما( حرف نفي يدخل عمى األسماء واأل
ألّنو حرف غير مختص، ويجري مجرى )ىل(؛ ألّنو ليس بفعل، وال تقوى )ما( قوة 

 وفي ما ليجتان: ٔ())ليس( وال يكون فييا إضمار.
اإلىمال: وىي ليجة تميم ونجد وتيامة، وذلك لشبييا العام  األولى:

  ٕ()واألفعال. بالحروف غير المختصة في كونيا تدخل عمى األسماء
تشبييًا ليا  ٖ()ليجة أىل الحجاز، وىي المغة العميا والُقدمى، والميجة األخرى:

 ٗ()بـ)ليس(، فيرفعون االسم بيا، وينصبون الخبر، كما يفعمون بـ)ليس( فيي بمنزلتيا.
نّ  »وليجة تميم أقوى في القياس من ليجة أىل الحجاز، قال ابن جّني:  ما وا 

في دخوليا عمى الكالم  (ىل)كانت التميمية أقوى قياًسا من حيث كانت عندىم كـ 
فأشبيت  (٘)«.كذلك (ىل) مباشرة كل واحد من صدري الجممتين: الفعل والمبتدأ كما أنّ 

ىل في كونيما لمنفي، وأّنيما يدخالن عمى المبتدأ والفعل، ويخمصان المضارع لنفي 
 (ٚ)س( من جية المعنى ال المفظ.وىي مشّبية بـ)لي ٙ()الحال،

 :(ٛ)إاّل أّن إعماليا في ليجة أىل الحجاز لو شروط خمسة ىي
 أاّل يتقدم خبرىا الذي ليس شبو جممة عمى اسميا. .ٔ

 أاّل ينتقض النفي بـ)إاّل(. .ٕ

                                 
 .ٜٓٔ/ٗ، والمقتضب: ٚ٘/ٔينظر: المصدر نفسو: ( ٔ)
، ٘ٙٔ/ٔ، واإلنصاف: ٕٖٔ/ٔ، ومعاني القرآن لألخفش: ٕٗ/ٕينظر: معاني القرآن لمفراء: ( ٕ)

 .ٜٚٔٔ/ٖالضرب:وارتشاف 

عرابو: ( ٖ)  .ٛٓٔ/ٖينظر: معاني القرآن وا 

 .ٕٙينظر: إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم: ( ٗ)

 .ٕٙٔ/ٔالخصائص: ( ٘)

 .ٖٖٛ/ٔ، وشرح جمل الزجاجي:ٕٕٔ/ٗينظر: الكتاب: ( ٙ)

 .ٖٕٓينظر: عمل النحو البن الوراق: ( ٚ)

 .ٖٗٔ- ٕٗٔ، وقطر الندى البن ىشام:ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٖو، ٖٙٔ/ٕ، ؤٚ، وٜ٘/ٔينظر: الكتاب: ( ٛ)

ٖٔٗ. 
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خبرىا موجب نحو: ما زيد بشيء إاّل شيء ال يعبأ بو، لتناقض النفي  أاّل يبدل من  .ٖ
 اّل شيء ال يعبأ بو.وصار بمنزلة: ما زيد إ

أاّل يتقدم معمول خبرىا الذي ليس شبو جممة عمى االسم نحو: ما طعامك زيٌد   .ٗ
 آكل.

 أْن ال يزاد بعدىا )إْن( النافية، فوجودىا ينقض النفي، ونفي النفي إثبات. .٘

وعمى الرغم من قول النحاة القدامى إّن ما الحجازية ىي المغة األولى القدمى أو القديمة 
يذىبان  ٖ()والدكتور غالب المطمبي ٕ()إاّل أّننا نجد الدكتور ميدي المخزومي ٔ()الفصيحة،

يذىبان إلى أّن ما الحجازية أحدث عيدًا من التميمية، وأّن الحاالت النحوية التميمية 
 أذىب في القدم من الحاالت الحجازية.

 لعل ومتى والجر بهما:

ومتى ولعل ولم يذكرىا من حروف الجر خال وعدا وحاشا »قال الجوجري: 
ول تقدم لو ذكرىا في باب االستثناء، واألخيران الثالثة األُ  ألنَّ  ؛ىنا ٗ()المصنف
 (٘)«.شاذان

والمشيور في لعل أّنيا من نواسخ االبتداء التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، 
 لكن بعض العرب يخفض ما بعدىا، وىي ليجة بني ُعقيل حكاىا عنيم أبو زيد والفّراء

 واألخفش، وعمى ليجتيم قال الشاعر:
ُْ  فقم  تُ   ال   وت جي  ر   خ  رى وارف   ِ  اد

 
 ٔ()لع    ّل  ب    ي المَن    وار ِمن    َك َقري     ُ  

 

                                 
عرابو: ٖٚٗ/ٗ، ٕٛٚ/ٖينظر: الكتاب: ( ٔ) عراب القرآن ٛٓٔ/ٖ، ومعاني القرآن وا  ، وا 

 .ٖٗٔ/ٖلمنحاس:

 .ٜٕٛمدرسة الكوفة: ( ٕ)

 .ٕ٘٘ليجة تميم: ( ٖ)

 أي ابن ىشام في كتابو شذور الذىب.( ٗ)

ر إليو من شذوذ الحرفين األخيرين وىما لعل ومتى ، وما أشأٙ٘/ ٕشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٘)
 ومتى ىو من الميجات، إذ الجّر بمعل ليجة عقيل، والجر بمتى ليجة ىذيل. 
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ولعل في ليجة بني عقيل ال متعمق ليا في موضع رفع باالبتداء، بدليل 
 ٕ()ارتفاع ما بعدىا عمى الخبرية كما في قول الشاعر المذكور آنفًا.

متى في لغة ىذيل قد يكون »استفيام عن الوقت، وقال األصمعي: أّما متى فيي اسم 
 بمعنى من وأنشد ألبي ذؤيب:

 َا     ِرْبَن ِبَم     اِء اْلَبْح     ِر ثُ     م  َتَرف َع     تْ 
 

 َمت        ى ُلَج       ٍن ُخْئ       ٍر َلُي       ن  َنِئ       ينُ  
 (ٖ)«أي من لجج 

 الم الطم :
الطمبية الرابع: الالم »قال الجوجري في تنبييات عمى باب المجزومات: 

وقد نسبت ىذه الميجة إلى بني ُسميم قال الفراء:   ٗ()«.محّركة بالكسر ، وفتحيا لغة
وكل الم أمر إذا استؤنفت ولم يكن قبميا واو وال فاء وال ثُمَّ كسرت. فإذا كان معيا »

قم يَ وبنو سميم يفتحون الالم إذا استؤنفت فيقولون: لَ  …شيء من ىذه الحروف سكنت. 
عمون الالم منصوبة ِفي كل جية كما نصبت تميم الم كي إذا َقاُلوا: جئت آلخذ ، ويجَزْيدٌ 
 .٘()«يحقّ 

 معاملة الفعل المجزوم معاملة الفعل المعرب:

ِإنَُّو َمْن في قولو تعالى:} ٙ()قال الجوجري في توجيو قراءة قنبل عن ابن كثير
وتأويميا إما بأن )يتقي( مجزوم، كما ذكر  »[ بإثبات الياء: ٜٓ{ ]يوسف: َيتَِّقي َوَيْصِبر

أو أنو  السائل وىذه الياء توّلدت عن إشباع حركة القاف الباقية بعد حذف يائو لمجازم.

                                                                       
وبال نسبة في  ىمع اليوامع: ، ٚٓٗ/ ٔ :لكعب بن سعد الغنوي في سر صناعة اإلعرابالبيت  ( ٔ)

ٕ/ٗ٘ٚ. 
 .٘ٔٔ/ٖالمصدر نفسو: ( ٕ)
 .ٕٗٓ/ٖشرح الرضي عمى الكافية:  ، وينظر:ٗٚٗ/٘ٔلسان العرب: ( ٖ)

 .ٜ٘٘/ٕشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٗ)

 .ٕ٘ٛ/ٔمعاني القرآن لمفراء: ( ٘)

تحاف فضالء البشر ،ٖٔ٘:السبعة البن مجاىدينظر:  (ٙ)  .ٕٚٙ :وا 
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عومل معاممة الصحيح في جزمو بحذف الحركة. وىي لغة لبعض العرب حيث يراعي 
 (ٔ)عر:الحركة المقدرة، فيحذفيا لمجازم، كما يحذف الممفوظة، كما في قول الشا

  ل        م يأتي        ك واألنب        اء تنم        ي
 

 ٕ()«بم       ا الق       ت لُب       وَن بن       ي زي       اد 
ومن العرب َمن يجري المعتل »وأشار إلى ىذه الميجة الزجاجي في قولو:  

في الجنس مجرى الصحيح فيرفعو في موضع الرفع، او يفتحو في موضع النصب، 
  ٖ()«.ويسّكنو في موضع الجزم وال يحذفو
الميجة ىي الميجة القديمة وعنيا تطورت الميجات والذي يبدو أّن ىذه 

األخرى، إذ إّن األصل في اإلعراب أْن يكون بالحركة أو بالسكون، فإذا وجد شيء من 
اإلعراب بالحروف كان ذلك خروجًا عن األصل، وكان اإلعراب بالحروف عمى سبيل 

أنَّو أخرَج  »شبييا: يؤيده قول العكبري في توجيو ىذه القراءة و  (ٗ)النيابة عن الحركات.
 (٘)«.َوجعل اْلَجْزم ِفي الحركات المستحّقة ِفي اأَلْصل ،األفعاَل عمى اأَلْصل

 ىييات:
وتاؤه  ومنو )ىييات( ومعناه بعد. »قال الجوجري في باب اسم الفعل: 

ومن فتح وقف بالياء،  مفتوحة عند الحجازيين ومكسورة عند تميم وبعضيم يضميا.
 وفي ىييات ليجات كثيرة أشيرىا: ٚ()«.عمى الضم فَ مِ واختُ  ٙ()،ءومن كسر وقف بالتا

وبيا جاء القرآن الكريم كما في قولو  ٛ()ىيياَت بالفتح ونسبت إلى أىل الحجاز، .ٔ
                                 

 ،ٛٛٔ/ٕ :ومعاني القرآن لمفراء، ٖٙٔ/ٖ :ن شواىد سيبويووىو مالبيت لقيس بن زىير،  (ٔ)
 .ٕ٘/ٔ :واليمع،  ٛٚ/ٔاإلعراب: وسر صناعة

 .ٕٕٔ/ٔشرح شذور الذىب لمجوجري:( ٕ)

 .ٚٓٗ- ٙٗالجمل: ( ٖ)

 .ٔ٘/ٔينظر: شرح المفصل البن يعيش: ( ٗ)

 .ٜٓٔ/ٕالمباب في عمل البناء واإلعراب: ( ٘)

 .ٕٜ – ٜٔ/ٕينظر ليجات الوصل والوقف في ىييات في المحتسب: ( ٙ)

 .ٛٓٚ/ٕشرح شذور الذىب لمجوجري: ( ٚ)

 .ٜٕ٘/ٖ، وحاشية الصّبان: ٕٕٗ/ٕينظر: شرح المفصل ( ٛ)
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 [ .ٖٙ]المؤمنون:  چې  ې  ۉ      ۉ    چ تعالى: 

والفرق بينيما أّن الكسر يدلُّ عمى  ٔ()ىييات بالكسر: وعزيت إلى بني تميم وأسد، .ٕ
ٗ()شّبيوىا بحذاِم وقطاِم. ٖ()والفتح يدلُّ عمى المفرد؛ ألّنيا واحدةٕ()الجمع،

 

ىيياٍت وىيياٌت وىيياتًا بالتنوين جميعًا فقد ذكر بعض النحاة أّنيا ليجات لبعض  .ٖ
رة العرب من دون أْن يحددوا أصحابيا، قال مكي القيسي في إعراب اآلية المذكو 

َكَأنَُّو ِإذا لم ينون معرَفة ،َوَبعض اْلَعَرب ينونو لْمفرق َبين اْلمعرَفة والنكرة  »آنفًا: 
ذا نون َفُيَو نكَرة َكَأنَُّو َقاَل بعدا لما  ِبَمْعنى اْلبعد لما توعدون َبين اْلمعرَفة والنكرة َواِ 

(٘)«.توعدون
 

 تنوين.ىيياُت، وىيياٌت: بالضّم والتنوين: وقرئ من غير  .ٗ

وذكر السيوطي أّن في ىييات أكثر من أربعين ليجة في الجوانب الصرفية 
 (ٚ)وذكر صاحب القاموس فييا إحدى وخمسون ليجة. ٙ()والصوتية والنحوية،

ويدفعنا يقين حازم باّن  التعدد مؤداه لغات العرب؛ ألّن ُجل المصنفين في معاني 
عرابو وتفسيره قد نّصوا عمى مجيء   ىذا التعدد، وكذا الحال في مدّونات المغة القرآن وا 

ومظان النحويين فرقنوا ذلك بالماحة أو تصريح. ولــّما وردتنا مدونات المستشرقين 
إّن ىييات ليجة شرقي الجزيرة وتميم، »وجدناىم يظيرون ىذا المبتغى، قال بالشير: 

 (ٛ)«.وأييات ليجة الحجاز

                                 
 .ٜٗٗ/ٙ، والبحر المحيط: ٕٕٗ/ٕينظر: شرح المفصل: ( ٔ)

 .ٛٓٔ/ٔينظر: معاني القرآن لألخفش: ( ٕ)

 .ٗٔٔ/ٖينظر: إعراب القرآن لمنحاس: ( ٖ)

 .٘ٛٗ/ٙينظر: التيذيب: ( ٗ)
 .ٕٓ٘:ٕمشكل إعراب القرآن: ( ٘)

 .ٕٚ، ودور الميجة في التقعيد النحوي: ٚٓٔ/ٖينظر: ىمع اليوامع: ( ٙ)

 .ٜٕٛ/ٗالقاموس المحيط: ( ٚ)

 .ٜٚ/ ٔتاريخ األدب العربي: ( ٛ)
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ذا الممحظ عند الشعراء ومنو قول ولعّل استنطاق الشعر العربي يؤذن بتحقق ى
 (ٔ)األحوص:

 تَ    َذك رُت  َّيام    اً َمئ    يَن ِم    َن ال ِّ    با
 

 َوَىيي        اَت َىييات        اً إَِلي        َك ُرجوُعي        ا 
  (ٕ)وقول حميد األرقط: 

 ُيْ                   ِبْحَن ب                  الَقْفِز  َتاِوي                   اتِ 
 َىْيي          اِت م          ن ُمْ           َبِحيا َىْيي          اتِ  
 َىْيي           اِت َحْج           ٌر م           ن ُ            َنْيِبعاتِ  
يالمس ىذا الضرب رأي مفاده أّن ىذه المفظة ليست ظرفًا، وليست ومّما  

ثالثية، وليست مفردة وليست جمعًا، إّنما ىي صوت يقولو العربي حين يستبعد شيئًا أو 
أمرًا، وىو تعبير عن انفعالو ىذا؛ ولذلك يختمف ىذا الصوت باختالف طبيعة ىذا 

ويون و أىل المغة ليست إاّل صورًا االنفعال ودرجتو، وىذه الميجات التي ذكرىا النح
 الختالف ىذا الصوت في تعبيره عن االنفعال حين يشتد أو يضعف.

ولنا أن نحتفي بما يؤذنو استعمال العرب ألسماء األفعال في أساليبيم 
اإلفصاحية بالكشف عن موقف انفعالي ما اإلفصاح عنو، فيي من حيث استعماليا 

 (ٖ)( أي اليتاف.Exclamtionة اإلنجميزية )قريبة الشبو بما يسمونو في المغ
  ّوه:

ومنو )أّوه( بفتح  »قال الجوجري في باب األسماء التي تعمل عمل الفعل: 
وفييا لغات، منيا )أّواه( ومنيا )أّوه( ، اليمزة وتشديد الواو المفتوحة. ومعناه )أتوّجع(

 ٗ()«.بتشديد الواو مضمومة ومكسورة

                                 
 .ٛٗديوانو: ( ٔ)

 .ٖ٘٘/ ٖٔينظر: لسان العرب: ( ٕ)

 .ٚٚ، واسم الفعل دراسة وطريقة تيسير: ٖٔٔينظر: المغة العربية معناىا ومبناىا: ( ٖ)

 .ٓٔٚ- ٜٓٚ/ٕلمجوجري:شرح شذور الذىب ( ٗ)
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ليجات عّدة في )أّوه( من دون أْن ينسبيا وقد ذكر الجوىري في صحاحو 
ٌع. »إلى قبيمة ما، إذ قال:  … قوُليم عند الشكاية: َأْوِه من كذا، ساكنة الواو، إنَّما ىو َتَوجُّ

وربَّما قمبوا الواو أِلفًا فقالوا: آِه من كذا، وربَّما شّددوا الواو وكسروىا وسّكنوا الياء فقالوا: 
وا مع التشديد الياء فقالوا: َأوِّ ِمن كذا، بال مدٍّ. وبعضيم يقول: َأّوه من كذا. وربَّما حذف

آوَّْه بالمّد والتشديد وفتح الواو ساكنة الياء، لتطويل الصوت بالشكاية. وربَّما أدخموا فيو 
تاهُ، ُيَمدُّ وال ُيَمد  (ٔ)«.التاء فقالوا: َأوَّ

 
  

                                 
 .ٕٕٕ٘/ٙالصحاح: ( ٔ)
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 الخاتمة

والسالم عمى سيدنا محمد  الحمد هلل الذي بحمده تتم الصالحات، والصالة
 وعمى آلو وصحبو أجمعين.

وبعد: فقد انتيينا بفضل من اهلل وتوفيق منو من دراسة الميجات العربية في 
كتاب شرح شذور الذىب لمجوجري، وىا نحن نجمل أىمل نتائج ىذه الدراسة بالنقاط 

 اآلتية:
عمماء المغة أبرز البحث عناية الجوجري بالميجات العربية شأنو شأن سائر  .ٔ

المحققين في العناية بيا إذ تمّثل مصدرًا من مصادر دراسة المغة العربية بصورة 
 عامة والنحو بصورة خاصة.

تنوعت طريقة الجوجري في اإلشارة إلى الميجات بين التصريح بالميجات ونسبتيا  .ٕ
ل إلى اصحابيا واإلشارة فقط إلى أّنو ليجة، وعدم التصريح بأّن ما ىو بصدده يمثّ 

ليجة من ليجات قبائل العرب، ومن خالل استقراء حصيف لمكتاب تبين أّنيا 
 األقل.

حاول الجوجري تعميل بعض الميجات إاّل أّنو في الكثير الغالب لم يعمل تمك   .ٖ
الميجات أو سبب اختالفيا عن المغة العربية األم، وربما يرجع سبب عدم تعميمو 

ي، فمم يعمل من الميجات والمغات إاّل ما ليذه الميجات ىو كون الكتاب كتاب نحو 
 كان لو صمة بالجانب النحوي.

تنوعت أحكام الجوجري عمى الميجات في بيان مدى فصاحتيا وشيوعيا بين   .ٗ
 القبائل العربية.

عمى الرغم من إشارة العمماء إلى أّن بعض الميجات خاصة ببعض القبائل إاّل أّن 
لى إعادة نظر، إذ نجد استعمال ىذه الميجة عند البحث أثبت أّن ىذه المقولة تحتاج إ

غير القبائل التي أشير إلييا، والسبب أّنو لم تكن بين القبائل العربية حدود فاصمة تجعل 
 الميجة أو الظاىرة المغوية خاصة بقبيمة ما.
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 المصادر والمراجع:

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر: لمشيخ أحمد بن عبد الغني  .ٔ
 ىـ.ٜٖ٘ٔالقاىرة  -، بمطبعة عبد الحميد أحمد حنفي ٔالدمياطي البناء، ط

ىـ، تح: محمد محي الدين عبد الحميد ، ٕٙٚأدب الكاتب : ابن قتيبة الدنيوري  .ٕ
 . ٖٜٙٔ، ٖمطبعة السعادة : مصر، ط

ه، تح: د. رجب ٘ٗٚارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان األندلسي  .ٖ
، ٔن عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاىرة، طعثمان محمد، مراجعة رمضا

 م.ٜٜٛٔ-ه ٛٔٗٔ
اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير: د. سميم النعيمي، مجمة المجمع العممي العراقي،  .ٗ

 م.ٜٛٙٔ –ه ٖٛٛٔ، ٙٔ، مج: ٔع: 
ىـ، دار التربية لمطباعة، ٖٓٚإعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم: ابن خالويو  .٘

 بغداد.
ىـ، تح: ٖٖٛأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس  إعراب القرآن : .ٙ

 م .ٜ٘ٚٔىـ/ ٜٖ٘ٔزىير غازي زاىد ، مطبعة العاني، بغداد ، 
ىـ، تح: ٙٔٙإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي: أبو البقاء العكبري ت:  .ٚ

ىـ ٕٓٗٔ، ٔط عبد الحميد ىنداوي، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع ، القاىرة، د.
 م.ٜٜٜٔ -

 ىـ. ٓٔٗٔ، ٛاألعالم: خير الدين الزر كمي، دار العمم لمماليين، بيروت، ط   .ٛ
 األلفاظ والحروف: الفارابي، .ٜ

األمالي الشجرية: ليبة اهلل بن عمى الشجري، طبع دائرة المعارف العثمانية،  .ٓٔ
ٖٜٔٗ. 

األمالي النحوية: ابن الحاجب، تح: ىادي حسن حمودي، عالم الكتب ومكتبة  .ٔٔ
 ه.٘ٓٗٔ، ٔالعربية، طالنيضة 

اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين:  أبو البركات األنباري  .ٕٔ
محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، مصر،  ىـ، تح:ٚٚ٘
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 م.ٜٔٙٔ
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن ىشام األنصاري. تح: محمد محي الدين  .ٖٔ

 م.ٜٓٛٔ، ٙء التراث العربي بيروت ، ط عبد الحميد. دار إحيا
البحر المحيط: أبو حيان األندلسي، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر،  .ٗٔ

 ىـ.ٕٓٗٔبيروت،  
، ٖبحوث ومقاالت في المغة: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاىرة،ط .٘ٔ

 م.ٜٜ٘ٔ-ىـ٘ٔٗٔ
اني. مطبعة البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن عمي الشوك .ٙٔ

  .ٔالسعادة مصر، ط
البسيط في شرح جمل الزجاجي، ابن أبي الربيع، تح: د. عّياد بن عيد الثبيتي،  .ٚٔ

 .ٚٓٗٔ، ٔدار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط
بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة: جالل الدين السيوطي، تح: محمد أبو  .ٛٔ

 الفضل إبراىيم، المكتبة العصرية بيروت.
ىـ، تح: ٕ٘ٓٔوس من جواىر القاموس: محّمد مرتضى الزَّبيدي ت: تاج العر  .ٜٔ

 مجموعة من المحققين، دار اليداية.
التبصرة والتذكرة: الصيمري، تح: د. فتحي أحمد مصطفى، دار الفكر، دمشق،  .ٕٓ

 ه.ٕٓٗٔ، ٔط
التذييل والتكميل في شرح التسييل: أبو حيان األندلسي، تح: د. حسن ىنداوي،  .ٕٔ

 .ٜٔٗٔو ٛٔٗٔ، ٔالبشير، جّدة، طدار القمم، دار 
ىـ ( ، تحقيق : عبد ٖٓٚتيذيب المغة : أبو منصور محمد بن أحمد األزىري )  .ٕٕ

السالم ىارون ، محمد النجار وآخرين الدار المصرية لمتأليف والترجمة ، مطابع 
 م.ٜٚٙٔسجل العرب 

قيق د. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: ابن أم قاسم المرادي، تح .ٖٕ
 ىـ. ٜٖٙٔ، ٔعبد الرحمن عمى سميمان القاىرة، ط 
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القاسم الزجاجي، تحقيق د. عمى توفيق الحمد، مؤسسة  أبوالجمل في النحو:  .ٕٗ
 ىـ. ٛٓٗٔ، ٗالرسالة بيروت. ط

الجنى الداني في حروف المعاني: ابن أم قاسم المرادي، تحقيق د. فخر الدين  .ٕ٘
 ىـ. ٖٓٗٔفاق الجديدة، بيروت. قباوة، واألستاذ محمد نديم فاضل، دار اآل

ىـ، دار ٕٙٓٔحاشية الصبان عمى شرح االشموني: محمد بن عمي الصبان  .ٕٙ
 أحياء الكتب العربية.

الخصائص: أبو الفتح بن جني، تح: األستاذ محمد عمي النجار، عالم الكتب  .ٕٚ
 ىـ. ٖٓٗٔبيروت، الطبعة الثالثة 

تحميمية، في ضوء ىمع اليوامع دور الميجـة في التقعيد النحوي، دراسة إحصائية  .ٕٛ
 عالء إسماعيل الحمزاوي، جامعة المنيا، القاىرة، د.ت. لمسيوطي، د.

ديوان أحيحة بن الجالح األوسي: جمع وتحقيق د. حسن محمد باجودة، شركة  .ٜٕ
 ىـ. ٜٜٖٔمكة لمطباعة والنشر، نشر نادي الطائف األدبي، 

 .ٔبيروت، طديوان أمية بن ابي الصمت: جمعو: بشير يموت،  .ٖٓ
 م.ٜٛ٘ٔديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات: تح: د. محمد يوسف نجم،  .ٖٔ
 ىـ.ٜٖٓٔديوان المتممس الضبعي: تح: حسن كامل الصيرفي، القاىرة سنة  .ٕٖ
 ،ٖطالسبعة في القراءات: ابن مجاىد. تح: شوقي ضيف، دار المعارف مصر،  .ٖٖ

 م.ٜٓٛٔ
د. حسن ىنداوي، دار سر صناعة اإلعراب: أبو الفتح عثمان بن جّني، تح:  .ٖٗ

 ه.٘ٓٗٔ، ٔالقمم، دمشق، ط
سنن النسائي بشرح السيوطي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تح:  .ٖ٘

 ىـ.ٕٓٗٔ، ٘مكتب تحقيق التراث، دار المعرفة ببيروت، ط 
شذرات الذىب في أخبار من ذىب: عبد الحي بن العماد الحنبمي، دار المسيرة،  .ٖٙ

 ىـ. ٜٜٖٔ، ٕبيروت، ط 
األشموني عمى ألفية ابن مالك: تح: د. عبد الحميد السيد محمد، المكتبة  شرح .ٖٚ
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 األزىرية، القاىرة.
ه، تح: د. عبد الرحمن السيد، ود. ٕٚٙشرح التسييل: ابن مالك األندلسي  .ٖٛ

 ه.ٓٔٗٔ، ٔمحمد بدوي المختون، ىجر لمطباعة والنشر، القاىرة، ط
بمعرفة لجنة من العمماء، شرح التصريح عمى التوضيح، خالد األزىري، روجع  .ٜٖ

 دار الفكر، د.ت.
شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور، تح: د. صاحب أبو جناح، مكتبة الفيصمية،  .ٓٗ

 مكة المكرمة.
شرح الرضي عمى الكافية: تحقيق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة بنغازي،  .ٔٗ

 م.ٜٛٚٔمطابع الشروق، بيروت، 
ن عبد المنعم الَجوَجري ت شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب:  محمد ب .ٕٗ

ىـ، تح: نواف بن جزاء الحارثي،  عمادة البحث العممي بالجامعة ٜٛٛ
 م.ٕٗٓٓ-ىـٖٕٗٔ، ٔاإلسالمية، المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية، ط 

ىـ، تح: ٔٙٚشرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب: ابن ىشام األنصاري ت  .ٖٗ
 دة لمتوزيع، سوريا.عبد الغني الدقر، الشركة المتح

ىـ، تح: ٜٙٚشرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك: ابن عقيل المصري اليمداني .ٗٗ
 -ىـ ٖٗٛٔ، ٗٔمحمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط 

 م . ٜٗٙٔ
شرح الكافية الشافية: ابن مالك  األندلسي، تح: د. عبد المنعم أحمد ىريدي، دار  .٘ٗ

 ىـ. ٕٓٗٔاألولى المأمون لمتراث، الطبعة 
 شرح المفصل البن يعيش الحمبي، عالم الكتب بيروت. .ٙٗ
الصحاح، تاج المغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوىري، تح: األستاذ  .ٚٗ

 ىـ. ٕٓٗٔ، ٕأحمد عبد الغفور عطار، ط 
صحيح البخاري: اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري، دار إحياء  .ٛٗ

 ت.التراث العربي بيرو 
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صحيح مسمم: اإلمام مسمم بن الحجاج القشيري، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  .ٜٗ
 ىـ. ٖٗٚٔ، ٔإحياء الكتب العربية القاىرة، ط 

 الضوء الالمع ألىل القرن التاسع: شمس الدين السخاوي، مكتبة الحياة بيروت. .ٓ٘
اض، عمل النحو: ابن الوراق، تح: د. محمود جاسم الدرويش، مكتبة الرشد، الري .ٔ٘

 ه.ٕٓٗٔ، ٔط
العين: الخميل بن أحمد الفراىيدي، تح: د. ميدي المخزومي ود. إبراىيم  .ٕ٘

 ىـ. ٛٓٗٔالسامرائي، مؤسسة األعممي، بيروت، الطبعة األولى 
،  ٖفصول في فقو المغة: د. رمضان عبد التواب، مطبعة الخانجي، القاىرة ط .ٖ٘

ٜٔٛٚ. 
بناء حسان وىبو، القاىرة، د. إبراىيم أنيس، مطبعة أ :في الميجات العربية  .ٗ٘

ٕٖٓٓ. 
 القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مطبعة السعادة مصر. .٘٘
قطر الندى وبل الصدى: ابن ىشام األنصاري، دار إحياء الكتب العربية مصر،  .ٙ٘

 ىـ. ٖٗٗٔ
كتاب سيبويو: أبو بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويو، تح: األستاذ عبد  .ٚ٘

 ىـ. ٕٓٗٔطبعة المدني القاىرة، الطبعة الثانية السالم ىارون، م
الكتاب بين المعيارية والوصفية: أحمد سميمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية،  .ٛ٘

 م.ٜٜٛٔ
المباب في عمل البناء واإلعراب: أبو البقاء العكبري، تح: غازي مختار طميمات،  .ٜ٘

 ٜٜ٘ٔ، ٔدار الفكر، دمشق، ط 
 اإلفريقي، دار صادر بيروت.لسان العرب، البن منظور  .ٓٙ
المغة العربية معناىا ومبناىا: د. تـّمام حّسان، دار الثقافة، الدار البيضاء،   .ٔٙ

 م.ٜٜٗٔالمغرب، 
الميجات العربية في القراءات القرآنية: د. عبدة الراجحي، دار المعارف مصر ،  .ٕٙ
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 م.ٜٜٙٔ
الحرية لمطباعة ليجة تميم و أثرىا في العربية الموحدة: د. غالب المطمبي، دار  .ٖٙ

 . ٜٛٚٔوالنشر، 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وااليضاح عنيا: أبو الفتح عثمان بن  .ٗٙ

جني، تح: عمي النجدي ناصف ود. عبد الحميم النجار و د. عبد الفتاح 
 م . ٕٗٓٓ -ىـ ٕٗٗٔإسماعيل شمبي، مصر ، 

لمطباعة ىـ ، المكتب التجاري ٛ٘ٗالمخصص: عمي بن إسماعيل بن سيده   .٘ٙ
 والنشر، بيروت ، د.ت .

،  ٕمدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحو : ميدي المخزومي ، ط .ٙٙ
ٜٔ٘ٛ . 

المزىر في عموم المغة وأنواعيا: أبو بكر السيوطي، تح: محمد جاد المولى  .ٚٙ
 وآخرين، دار الجيل، بيروت، دار الفكر، د. ت.

ني، تح: د. محمد كامل بركات، المساعد عمى تسييل الفوائد: ابن عقيل اليمدا .ٛٙ
 ه.ٕٓٗٔ، ٔدار الفكر، دمشق، جامعة أم القرى، ط

مسند اإلمام أحمد، وبيامشو منتخب كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، دار  .ٜٙ
 الفكر، د. ت.

مكي القيسي، تح: د. حاتم صالح الضامن، مطبعة سممان  :مشكل إعراب القرآن .ٓٚ
 . م ٜ٘ٚٔ -ىـ ٜٖ٘ٔاألعظمي، بغداد، 

ىـ ، تح: محمد عمي النجار وآخرين ، الييأة العامة ٕٚٓمعاني القرآن لمفراء  .ٔٚ
 لمكتاب، د.ت.

ه، تح: د. فائز فارس، الشركة الكويتية، الكويت، ط ٕ٘ٔمعاني القرآن لألخفش .ٕٚ
 م . ٜٔٛٔ -ىـ ٔٓٗٔ،  ٕ

عرابو: أبو اسحاق الزجاج  .ٖٚ ىـ ، تح: د. عبد الجميل عبدة ٖٔٔمعاني القرآن وا 
 .ٜٛٛٔ-ٛٓٗٔ، ٔالم الكتب، بيروت، طشمبي، ع
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مغني المبيب عن كتب األعاريب: ابن ىشام األنصاري، تح: محمد محي الدين  .ٗٚ
 عبد الحميد ، مطبعة محمد عمي صبيح وأوالده ، القاىرة د.ت .

ىـ، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم ٕ٘ٛالمقتضب: أبو العباس المبرد  .٘ٚ
 الكتب بيروت.

ىـ ، تح: أحمد عبد الستار الجواري وعبد ٜٙٙعصفور  المقرب: أبو الحسن بن .ٙٚ
 م.ٜٔٚٔاهلل الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 

نتائج الفكر في النحو: السييمي، تح: د. محمد إبراىيم البنا، دار الرياض،  .ٚٚ
 ه.ٗٓٗٔ

 .ٗالنحو الوافي: د. عباس حسن ، دار المعارف مصر، ط .ٛٚ
ل والمقارنة، د. رمضان عبد نصوص من المغات السامية: مع الشرح والتحمي .ٜٚ

 م.ٜٜٚٔالتواب، القاىرة، 
ىدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون: إسماعيل باشا  .ٓٛ

 البغدادي، مكتبة الفيصمية مكة المكرمة.
ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع: جالل الدين السيوطي، تح: عبد الحميد  .ٔٛ

 مصر. –ىنداوي، المكتبة التوفيقية 
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& 

A.T. Amjad Owaid Hayani 

Abstract 
This paper deals with the study of Arabic dialects 

in the book Sharh Shuthoor Althahab to ALJojary (d. 

889 AH), and the importance of the study of Arabic 

dialects of it represents a manifestation of the 

development of the language, and the book Sharh 

Shuthoor Althahab to ALJojary despite being an 

explanation of the manual book in as combines most 

topics as, has included many of the Arabic dialects 

through which we can explain some grammatical issues 

related to them. Representing a new addition in 

linguistic studies. 
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إليك، والثقة بك، الميم إني أسألك الحمد لك، والرضا عنك، والسكون 

والقرار معك، فإن في الحمد لك زيادة، وفي الرضا عنك ُقربة، وفي السكون إليك 
 .(ٔ)توكبًل، وفي الثقة بك إخبلصًا، وفي القرار معك معافاة

 اما بعد:
فمَّما سرَّحُت النظر في سور القرآن الكريم، وآياتو البينات، وقع نظري عمى 

وىي )األجداث( فتأممت في موضعيا من اآليات لفظة من ألفاظو النيرات أال 
فوجدتيا ثبلثًا فاخترتيا لتكون عنوان بحثي الموسوم )آيات األجداث في القران 

 الكريم دراسة تحميمية( وقد اقتضت خطة البحث أن تكون مقسمة عمى مبحثين:
 جاء المبحث االول: نظرة عامة في آيات األجداث ويتضمن:

 كممات.المطمب االول: تحميل ال
 المطمب الثاني: المناسبة بين اآليات.

 المطمب الثالث: القراءات القرآنية.
 المطمب الرابع: الوجوه الببلغية.

 المطمب الخامس: الوجوه االعرابية.
 وجاء المبحث الثاني: المعنى العام وما يستنبط منو ويتضمن:

 المطمب االول: المعنى العام.
 المطمب الثاني: ما يستنبط منو.

وكان منيجي في الدارسة منيجًا تحميميًا بخطواتو المعروفة ِإال انَّي لم أذكر 
 سبب النزول لكون اآليات غير مرتبطة بو. 

                                 
 -اإلشارات اإلليية، أبو حيان التوحيدي، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار القممينظر :  (ٔ)

 . مقدمة كتابةٜٔٛٔبيروت، 
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 وقد اعتمدت في دراستي عمى ُأمات كتب المغة والتفسير والقراءات .
وفي نياية الدراسة ذكرت النتائج التي توصمت الييا، ثم أتبعتيا بقائمة 

.المصادر   والمضانِّ
وال ادعي الكمال لدراستي ولكن حسبي أنني أبحث في القرآن الكريم فإن 

ن أخطأُت فأستغفر اهلل.  وفقت فذلك بفضل اهلل ، وا 
 
 

 الباحث
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 المبحث األول
 نظرة عامة في آيات األجداث

 ويتضمن:
چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې        چ قولو تعالى: 

(ٔ). 
چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  چ وقولو تعالى: 

(ٕ). 
چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  پ   چ وقولو تعالى: 

(ٖ). 
 المطلب االول: تحليل الكلمات.

 .(ٗ)جمع َجَدث، ، واأَلْجداُث: الُقُبوْر، واحدىا َجَدثٌ  )األجداث(:
: َنَسَل في الَعْدِو َأْسَرَع َيْنِسُل بالكسر )َنَسبًل( )وَنَسبلنًا( بفتح )ينسمون( 

يقاُل:  والّنْسُل: االْنِفَصاُل عن الشيِء.  چې   ې  ې     چ السين فييما. قال تعالى: 
 :(٘)َنَسَل الَوَبُر عن الَبعيِر، والَقِميُص عن اإلنسان، قال الشاعر

ْن كنت قد ساءتك مني خميقة.  َتْنسمي.َفُسمِّي ِثيابي عن ِثيابِك   وا 

                                 
 .ٔ٘سورة يس االية:  (ٔ)
 .ٖٗسورة المعارج االية:  (ٕ)
 .ٚسورة القمر االية:  (ٖ)
ىـ(، تحقيق: ٘ٚٔينظر: كتاب العين، البي عبد الرحمن الخميل بن احمد الفراىيدي، )ت (ٗ)

الدكتور ميدي المخزومي والدكتور ابراىيم السامرائي، منشورات مؤسسة االعممي 
؛ الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ، ألبي نصر ٖٚ/ٙلبنان،  -لممطبوعات، بيروت

،دار العمم لممبليين ، ٗ، تحقيق :أحمد عبد الغفور، طىـ( ٖٜٖاسماعيل الجوىري ) ت 
؛ مادة )جدث( ،والمجمل في المغة، ألحمد بن فارس،  ٕٚٚ/ ٔم: ٜٚٛٔ-ىـٚٓٗٔبيروت، 

. ومفردات الفاظ القران، ٜٚٔ/ٔىـ(، تحقيق: زىير سمطان، مؤسسة الرسالة، ٜٖ٘)ت 
دنان داوودي، دار ىـ( حسب تحقيق: صفوان عٕ٘ٗلمراغب االصفياني المتوفي بحدود )

كتاب الجيم،والمنجد في المغة  ٛٛٔىـ، ٕ٘ٗٔ، ٗبيروت، ط -القمم دمشق الدار الشامية
 .ٔٛم، ٜٗٛٔ، ٕٚبيروت، ط -واالعبلم، منشورات دار المشرق

 .ٖٔٔديوان امرئ القيس، ضبط مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العممية، د.ط،ت،  (٘)
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َوالنُّساَلُة: ما َسَقط من الشَّعر، وما َيَتحاتُّ من الريش، وقد أْنَسَمِت اإلبُل: 
 حاَن أْن َيْنِسَل َوَبُرَىا.

                                         ڈ  ڈ چ : الَولُد لكونو َناِسبًل عن أبيِو. قال تعالى: )َوالنَّْسُل(

چ  ڇڇ
 .(ٕ)وتناسموا: توالُدوا (ٔ)

ور( : ىو مثل َقْرٍن ُينفُخ فيو ، َفيْجَعَل اهلل سبحانو ذلك سببًا ِلَعْوِد  )الصُّ
وِر واألْرَواح إلى َأجْساِمَيا ور : ىو القرن الذي ينفخ فيو إسرافيل  (ٖ)الصٌّ . الصُّ

ور فيِو  )عميو السبلم ( عند بعث الموتى الى المحشر . وروي في الخبر ) أنَّ الصُّ
 . (ٗ)ُصورُه الناس كمِّيْم (
َنْصُب الشيء : َوضُعَو وْضعًا ناِتئًا كَنْصِب الرُّْمِح ، والبناِء )َنْصُب(: 

ارُة ، تُْنَصُب عمى الشيِء ، وجمعُو : نَصائُب وُنُصٌب والحَجِر ، والنَِّصيُب : الِحجَ 
                                        ڦ        ڦ  چ  چ  ، َوَكان لمَعَرب ِحجارٌة َتْعُبَدىا ، َوْتذَبُح عمييا ، قال تعالى :

چچ   
(٘) (ٙ) . 

َمْن عميو  وفض : اإِليفاُض : اإِلْسراُع ، وأْصمُو أن َيْعُدوُ : )يوِفضون(
ڦ        چ الَوفَضة ، وىي الِكَناَنُة تََتَخْشَخُش عميو ، وجمعُيا : الِوفاُض ، قال تعالى :

چڦ  چ  چ   چ  
(ٚ) . 

                                 
 .ٕ٘ٓسورة البقرة من االية:  (ٔ)
؛ مادة)نسل( ، مفردات الفاظ القران، لمراغب  ٜٕٛٔ/٘ينظر: الصحاح ، لمجوىري :  (ٕ)

 كتاب النون. ٖٓٛ -ٕٓٛاالصفياني، 
 ، كتاب ) الصاد ( . ٜٛٗينظر : مفردات الفاظ القرآن ، لبلصبياني ،  (ٖ)
ه ( ، تحقيـــق: شـــعيب االرنـــاؤوط وآخـــرون، الطبعـــة  ٕٕٗمســـند االمـــام احمـــد بـــن حنبـــل، )ت (ٗ)

 . ٕٗٗ/  ٕ، مٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔالثانية، مؤسسة الرسالة، 
 . ٖٗسورة المعارج / اآلية :  (٘)
 ، كتاب ) النون ( . ٚٓٛينظر : مفردات الفاظ القرآن ، لبلصبياني ،  (ٙ)
 . ٖٗسورة المعارج / اآلية :  (ٚ)



 

 

022 

 آيات األجداث في القرآن الكريم ... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

أي : ُيْســرُعوَن ، وقيــل : األْوفــاُض الِفــَرُق مــن النــاس الُمْســَتعِجَمِة ، يقــُال : 
 . (ٕ)، أي : َعَمى َعَجَمٍة ، الواِحُد : َوَفٌض  (ٔ)َلِفيتُو عمى أوفاضٍ 

 المطلب الثاني: المناسبة بين اآليات.

يخبر اهلل تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قوليم )متى ىذا 
چھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ الوعد( 

اي ينفخ في الصور نفخة الفزع  (ٖ)
الفزع والناس في اسواقيم ومعايشيم يختصمون ويتشاجرون فبل يبقى احد عمى وجو 
االرض، وفي نفخة البعث والنشور يؤكد سبحانو وتعالى عمى حشر الناس من 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      چ قبورىم الى عرصات يوم القيامة بقولو تعالى: 

چې  
وال الكافرين الذين يعتقدون َأنيم ِإذا ماتوا لم يبعثوا لمحساب، ليدحض أق (ٗ)

ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ وىنا نجد أنَّ اهلل سبحانو وتعالى قال: 

چچ  چ   چ  چ              ڇ  ڇ     ڃچ  چ  ڃ     ڃ  ڃ
وَأنَّ قبورىم التي كانوا  (٘)

الدار الدنيا وأنيم ال يبعثون ،قد تفتقت عنيم يظنون أنيا المآل النيائي ليم في 
فيعجبون حين يرون أنفسيم قد خرجوا من ىذه القبور لمبعث فيقولون ىذِه المقولة 

  ى  ى  ى  ىىى  ى  ى  ى  ى  ىچالتي أخبرنا ربنا سبحانو وتعالى بقولو: 

چ   ى  ى  ى   ى
(ٙ). 

 

                                 
 . ٕٖٜ/  ٗينظر : المجمل في المغة ، البن فارس ،  (ٔ)
 ، كتاب ) الواو ( . ٚٚٛلقرآن ، لبلصبياني ، ينظر : مفردات الفاظ ا (ٕ)
 .ٜٗسورة يس االية:  (ٖ)
 .ٔ٘سورة يس االية:  (ٗ)
 .ٗٗ -ٖٗسورة المعارج االيتان:  (٘)
 .ٕ٘سورة يس اآلية:  (ٙ)
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ال يشكل شيئًا لما بعده وذلك ال ينفي عذابيم في قبورىم ؛ ألنَّ ما شاىدوه 
 .(ٔ)في الشدة، وبذلك أصبح كالرَّقاد

فوجو المناسبة أنَّ اآلية األولى أثبتت نفخة البعث والنشور التي تحيييم من 
قبورىم، وجاءت اآلية الثانية: لتثبت الذىاب بسرعو إلى عرصات يوم القيامة، 

جمع كاسراب الجراد واآلية الثالثة: لتصف حال الخبلئق وما يكونون عميو من الت
 المنتشر السَّريع، المصحوب بالخوف واالنكسار.

 المطلب الثالث: القراءات القرآنية.

چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      چ قولو تعالى: 
(ٕ). 

وِر( اختمف القراء في قراءتيا الى أقوال:  )الصُّ
ْور( بإسكان الواو، جمع صورة ، وىو القرن ال ذي ينفخ فقرأ جماعة )الصُّ

 (ٖ)فيو إسرافيل. 
 

                                 
ينظر: تفسير القرآن العظيم، عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، )ت  (ٔ)

 .ٗٚ-ٖٚ/٘م، ٜٙٛٔ، ٔاليبلل، طىـ(، دار ومكتبة ٗٚٚ
 .ٔ٘سورة يس االية:  (ٕ)
ىـ(، تحقيق: د.عبد ٖٔٔينظر: معاني القران واعرابو، لمزجاج أبي اسحاق ابراىيم السري )ت  (ٖ)

عراب القران، البي ٜٕٓ/ٗم، ٜٛٛٔىـ، ٛٓٗٔ، ٔبيروت، ط -الجميل عبده، عالم الكتب ،وا 
 -ق: زىير غازي زاىد، مطبعة العانيىـ(، تحقيٖٖٛجعفر أحمد بن محمد النحاس، )ت 

،ومشكل اعراب القران، البي محمد مكي بن ابي طالب ٕٙٚ/ٕم، ٜٚٚٔىـ ٜٖٚٔبغداد، 
م، ٜٜ٘ٔ، ٔىـ(، تحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، طٖٚٗالقيسي )ت

،والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل من وجوه التاويل، لجار اهلل ٜٕٕ/ٕ
ىـ(، تحقيق: الشيخ عادل احمد عبد الموجود ٖٛ٘سم محمود بن عمر الزمخشري )تأبي القا

، ٜٓ٘/ٕم، ٜٜٛٔىـ، ٛٔٗٔ، ٔالرياض، ط -والشيخ عمي محمد معوض، مكتبة العبيكان
ىـ(، تحقيق: عبد اهلل بن عبد الرحمن تركي، ٔٚٙالجامع الحكام القران، لمقرطبي )ت 

 .ٓٗ/٘ٔىـ، ٕٙٗٔ، ٔبيروت، ط -مؤسسة الرسالة
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َور( بفتح الواو، اي األرواح، أو صور بني آدم، االعرج وأبو  وقرأ )الصُّ
 .وىي قراءة شاذة . (ٔ)ىريرة وقتادة

ْور بإسكان الواو فالصحيح فيو أنو القرن، جاء  قال النحاس: )فأما الصُّ
 .(ٕ)العرب(، وذلك معروف في كبلم عبذلك الحديث والتوقيف عن رسول اهلل 

وقال مكي بن ابي طالب: )وأصل الواو الحركة، فأسكنت تخفيفًا فأصمو 
وَر، أي صور بني أدم، وقيل ىو القرن الذي ينفخ فيَو الممك، فيو واحد، وىذا  الصُّ

 .(ٖ)القول أشير(
 .(ٗ)وقال الزجاج: )لم يقرأ أحد بفتح الواو من وجو َيْثُبْت(

ب عمى قول الزجاج بقولو سبقت قراءة وقد رد الدكتور عبد المطيف الخطي
من سورة الكيف، ونسبت الى الحسن. وتقدمت قراءتيا في  ٜٜفتح الواو في اآلية 

من سورة المؤمنين، ونسبت الى ابن عباس والحسن وابن عياض،  ٔٓٔاآلية 
 .(٘)من سورة األنعام ٖٚوكذلك في آية 

 ( عمى قراءتين:)مَِّن آأَلجَداِث( اختمف القراء في قراءة )األجداث
قراءة الجميور )األجَداِث( بالثاء جمع َجَدث، وىو القبر، وىي المغة 

 الفصيحة.
وقرأ آخرون )األجداف( بالفاء، جمع َجَدف، وىو القبر أيضًا، وىي قراءة 

 شاذة.
                                 

عراب القران، لمنحاس، ٜٕٓ/ٗينظر : معاني القران واعرابو، لمزجاج ،  (ٔ) ،ومشكل ٕٙٚ/ٕ،وا 
،والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل من ٜٕٕ/ٕاعراب القران، لمقيسي ، 

 .ٓٗ/٘ٔ،الجامع الحكام القران، لمقرطبي ، ٜٓ٘/ٕوجوه التاويل، لمزمخشري ، 
 .ٕٙٚ/ٕإعراب القران، ،  (ٕ)
 .ٜٕٕ/ٕمشكل اعراب القران،  (ٖ)
 .ٜٕٓ/ٗينظر: معاني القران واعرابو،  (ٗ)
ينظر: معجم القراءات، الدكتور عبد المطيف الخطيب، دار سعد الدين لمطباعة والنشر  (٘)

 .ٜٛٗ/ٚدمشق، د.ط، د.ت،  -والتوزيع
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وأنكر بعضيم جمع )أجداث(، وذكروا أنو لم ُينَقل عن العرب، وذىب 
ن عمى الموضع الواحد فُيقال لمقبر : جدث آخرون الى أن الفاء والثاء تتعاقبا

 .(ٔ)وجدف، وذىب السييمي الى أنو بالفاء أصل
 )َينِسُموَن( قراءة الجماعو )َيْنِسمون( بكسر السين.

، (ٕ)وقرأ ابن ابي اسحاق وأبو عمرو بخبلٍف عنو )َيْنُسُمون( بضم السين
 وىي قراءة شاذة. 

چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  پ   چ وقولو تعالى:  -
(ٖ). 

 )خشعًا ابصارىم( اختمف القراء في قراءتيا الى ثبلث قراءات:
فقرأت )ُخشَّعًا أبَصاُرُىم( حال من الخارجين فعل لؤلبصار وذكره كما 
تقول: يخشع أبصارىم، وىي قراءة ، نافع المدني ، وابن كثير المكي ، وعاصم ، 

 وابن عامر الشامي . 
                                 

األندلسي ، والبحر المحيط، ألبي حيان ٜٓ٘/ٕتفسير الكشاف، لمزمخشري،  ينظر : (ٔ)
ىـ(، تحقيق: الشيخ عادل احمد عبد الموجود، والشيخ عمي محمد معوض ومجموعة ٘ٗٚ)ت

. والدر ٖٔٗ/ٚم، ٖٜٜٔىـ، ٖٔٗٔسنة  ٔبيروت، ط -من الباحثين، دار الكتب العممية
المصون في عموم الكتاب المكنون، ألحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحمبي، 

م، ٜٜ٘ٔىـ، ٘ٔٗٔ، ٔدمشق، ط -خراط، دار القممىـ(، تحقيق: احمد محمد الٙ٘ٚ)ت
، وروح المعاني في تفسير القران والسبع ٓٗ/٘ٔ، والجامع ألحكام القران، لمقرطبي، ٛٛٗ/٘

ىـ(، اعتنى بو: السيد ٕٓٚٔالمثاني، ألبي الفضل شياب الدين السيد محمود االلوسي، )ت
، وفتح ٕٖ/ٖٕ، د.ت، ٗبيروت، ط -محمود شكري االلوسي، دار احياء التراث العربي

القدير الجامع بين َفنَّي الرواية والدراية من عمم التفسير، تأليف محمد بن عمي بن محمد 
 .ٖٗٚ/ٗبيروت،  -ىـ(، نشر دار المعرفةٕٓ٘ٔالشوكاني، )ت 

ىـ( من كتاب البديع، نشره ٖٓٚينظر مختصر في شواذ القرآن، البن خالوية، )ت (ٕ)
، والبحر المحيط، البي ٜٓ٘/ٕوتفسير الكشاف لمزمخشري، ، ٕ٘ٔبرجستراسر، د.ت، 

، ومعجم ٕٙٗ/ٚ، وحاشية الشياب الخفاجي عمى تفسير البيضاوي، ٖٔٗ/ٚحيان، 
 .ٜٜٗ/ٚالقراءات، عبد المطيف الخطيب، 

 .ٚسورة القمر االية:  (ٖ)
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وقرئت )خاشعًا أبصُارىم( ، وىي قراءة ابي عمرو البصري ، وحمزة 
 -رضي اهلل عنو–والكسائي ويعقوب الحضرمي ، وخمف ، وقرأ عبداهلل بن مسعود 

 .(ٔ)أبصاُرىم 
 ويجوز ان يكون في )ُخشَّعًا( ضميرىم، وتقع )أبصارىم( بداًل عنو.

ممة النصب عمى وقرأت )خشع أبصارىم( عمى االبتداء والخبر، ومحل الج
 .(ٕ)الحال

چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  چ وقولو تعالى: 
(ٖ). 

 )َيْخُرُجون( اختمف القراء في قراءتيا عمى قراءتين:
فقراءة الجميور )َيْخُرجون( مضارع )خرج( مبنيًا لمفاعل، وىي رواية حفص 

 عن عاصم.
والسممي ، والمغيرة ،  وقرأ اإلمام عمي رضي اهلل عنو ، واألعمش ،

وعاصم في رواية األعشى ، والبرجمي عن أبي بكر )ُيْخَرُجون( مضموم الياء 
 .(ٗ)مفتوح الراء مبنيًا لممفعول من )أخرَج(

                                 
قيق: ىـ(، تحٕ٘ٔينظر: معاني القران، ألبي الحسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط )ت  (ٔ)

. ومعاني ٜٜٙ/ٕم، ٜٜٓٔىـ ٓٔٗٔ، ٔبالقاىرة، ط -ىدى محمود قراعو، مكتبة الخانجي
عرابو، لمزجاج،   ، دار المعرفة.ٕط ٕٙٓٔ، واعراب القران، لمنحاس، ٙٛ/٘القران وا 

 .ٓٛ/ٗٔ، روح المعاني ، لآللوسي: ٖٖٗ/ٗينظر: تفسير الكشاف، لمزمخشري:   (ٕ)
 .ٖٗسورة المعارج االية:  (ٖ)
ىـ(، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، ٖٓٚينظر: الحجة في القراءات السبع، البن خالويو، )ت  (ٗ)

، ٔٙٔ. ومختصر ابن خالوية، ٕٖ٘م، ٜٜٚٔىـ ٜٜٖٔ، ٕطبع دار الشروق، بيروت، ط
ىـ(، تحقيق: سبيع ٖٔٛ)ت= =والمبسوط في القراءات العشر، لمحافظ أبي بكر بن ميران،

. والتذكرة في ٚٗٗم، ٜٓٛٔىـ، ٓٓٗٔ، ٔدمشق، ط -لعربيةحمزة حاكمي، مجمع المغة ا
ىـ(، تحقيق: أيمن ٜٜٖالقراءات الثمان، لبلمام أبي الحسن طاىر بن غمبون الحمبي، )ت

. وغاية ٜٛ٘/ٕم، ٜٜٔٔىـ ٕٔٗٔ، ٔرشدي سويد، سمسمة أصول النشر، جده، ط
اليمداني العطار األختصار في قراءات العشرة أئمة االمصار، الحسن بن احمد بن الحسن 

، والتبيان ٕٜٙم ٜٜٗٔىـ، ٗٔٗٔ، ٔىـ(، تحقيق: اشرف محمد طمعت، جده، طٜٙ٘)ت
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 )ُنُصٍب( اختمف القراء في ىذِه الكممة الى ما يأتي:
قرأ ابن عامر ، وحفص عن عاصم ، وزيد بن ثابت ، وسيل والحسن عن 

وابو رجاء : )ُنُصٍب( بضم النون والصاد، جمع َنْصب، كَسْقف  أبي العاليو ،
 .  (ٔ)وُسُقف، او جمع ِنصاب كِكتاب وُكُتب

المراد من الُنُصب األنصاب وىي التي تنصب فتعبد من  وعمى ىذا يكون
چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ دون اهلل كقولو تعالى: 

(ٕ). 
اد . بمعنى :  وقرأ الحسن البصري : ) ِإلى َنَصٍب( بفتح النُّون والصَّ

 (ٖ)منصوب ، فيو َفَعل بمعنى مفعول. 

                                                                       
، والجامع الحكام القران، ٖٖٙ/ٛ. وتفسير البحر المحيط، البي حيان، ٕٚٔ/ٓٔلمعكبري، 
 .ٜٕٙ/ٛٔلمقرطبي، 

حقيق: ىـ(، تٕٖٗينظر: السبعة في القراءات، ألبي بكر احمد بن موسى ابن مجاىد )ت  (ٔ)
، والحجة البن خالوية، ٔ٘ٙم، ٜٛٛٔىـ ٛٓٗٔ، ٖمصر، ط -شوقي ضيف، دار المعارف

ىـ(، تحقيق: أوتوبرتزل، دار ٗٗٗ، والتيسير في القراءات السبع، البي عمر الداني )ت ٕٖ٘
، وتفسير الكشاف، لمزمخشري، ٕٗٔم، ٜ٘ٛٔىـ ٙٓٗٔ، ٖبيروت، ط -الكتاب العربي

، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، ٖٓٛ/ٙالحمبي،  ، والدر المصون، لمسمينٕٓٚ/ٖ
بيروت، د.ت،  -ىـ(، نشر دار المعرفة لمطباعةٕ٘ٛشياب الدين ابن حجر العسقبلني، )ت 

ٛ/٘ٔٓ. 
 .ٖسورة المائدة االية:  (ٕ)
، وحجة ٔٔ٘/ٖ، واعراب القران، لمنحاس، ٕٕٗ/٘ينظر: معاني القران واعرابو، لمزجاج،  (ٖ)

، والنكت والعيون، لعمي بن ٔٙٔ، ومختصر ابن خالوية، ٕ٘ٚخالوية، القراءات، البن 
بيروت،  -ىـ(، تحقيق: السيد عبد المقصود، دار الكتب العمميةٓ٘ٗمحمد الماوردي )ت 

الدين بن = =، وزاد المسير في عمم التفسير، لبلمام أبي الفرج جمالٜٚ/ٙم، ٕٜٜٔ، ٔط
ـ(، تحقيق: محمد زىير الشاويش، المكتب ىٜٚ٘عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )ت 

. وتفسير البحر المحيط، ٖٚٙ -ٖٙٙ/ٛم، ٜ٘ٙٔىـ، ٖ٘ٛٔ، ٔبيروت، ط -االسبلمي
 .ٚ٘٘، واتحاف فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر ، لمبنا :ٖٖٙ/ٛالبي حيان، 
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اد اسم مفرد بمعنى  سكان الصَّ وقرأ الباقون : ) َإلى َنْصٍب( بفتح النون وا 
 .(ٔ)المنصوب لمعبادة .

 المطلب الرابع: الوجوه البالغية.

چڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  پ     ٱ  ڦچ وقد جاء في قولو تعالى:  -
وجٌو من وجوه  (ٕ)

عن الذلة واالنخزال؛ ألنَّ ذلة الذليل وعزة  (ٖ)الببلغة، وىو خشوع االبصار: كناية
 .(ٗ)العزيز تظيران في عيونيما

پ         چ وقد جاء نوعًا من أنواع الببلغة وىو التشبيو في قولو تعالى : 

فقد شبو القرآن الكريم مشيد سعي الناس يوم البعث بمنظر اسراب الجراد   چپ  پ  
في وحدة اتجاىة ، وتناسق مساراتو ، وسرعة انتشاره ، وىذا تشبيو معجزة وذلك 
لخروج المبعوثين من القبور عرايا كما تخرج حوريات الجراد عرايا بعد انسبلخيا 

غة التي تتحرك بعد ذلك في من جمدىا عدة مرات لتصل إلى حجم الحشرة البال

                                 
العكبري،  ، إعراب القراءات الشواذ، ابو البقاءٖٚٙ/ٛينظر: زاد المسير، البن الجوزي،  (ٔ)

م، ٜٜٙٔ، ٔىـ(، تحقيق: محمد السيد احمد عزوز، نشر مكتبة عالم المكتب، طٙٔٙ)ت
، ٖٔٛ/ٙ، والدر المصون، لمحمبي، ٖٖٙ/ٛ. وتفسير البحر المحيط، البي حيان، ٕٓٙ/ٕ

 .ٕٛ/ٜٕوروح المعاني، لبللوسي، 
 .ٚسورة القمر االية:  (ٕ)
و غيره. وىي مصدر من )َكَنْيُت( بكذا عن كذا و)َكَنْوُن( : أن يتكمَّم بشيء وُتريَد بالكناية لغة   (ٖ)

 . مادة كنى.ٙٓٙأيضًا تركَت التصريَح بو. ينظر: مختار الصحاح، لمرازي، 
: لفُظ َأريَد بو الزُم معناه مع جواز إرادة معناة معو ايضًا. ينظر: تمخيص والكناية اصطالحا  

لقزويني جبلل الدين محمد بن عبد الرحمن، المفتاح في المعاني والبيان والبديع، لمخطيب ا
بيروت لبنان،  -قرأه وكتب حواشيو وقدم لو الدكتور ياسين األيوبي، المكتبة العصرية، صيدا

. وجواىر الببلغة في المعاني والبيان والبديع، تاليف السيد احمد ٙٙٔم، ٕٛٓٓىـ ٕٛٗٔ
 -ٜٕ٘م، ٜٜٗٔـ، ىٗٔٗٔبيروت،  -الياشمي، اشراف صدفي محمد جميل، دار الفكر

ٕٜٙ. 
، ٖٚٔ/ ٗ، وتفسير القرآن العظيم ، البن كثير : ٖٖٗ/ٗينظر: الكشاف، لمزمخشري،  (ٗ)

 .ٕٙٓ/٘، وايسر التفاسير ، لمجزائري : ٖٗٓ/ٗٔوالتحرير والتنوير ، البن عاشور: 
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اسراب يصل عدد الجراد في الواحدة منو إلى عشرات الببليين ، ولو تخيمنا خروج 
الى قيام الساعة لكان التشبيو  –عميو السبلم  –الناس من قبورىم من عيد آدم 

 (ٔ)بالجراد المنتشر تشبيو معجزة 
چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  چ قولو تعالى: 

وفي ىذه  (ٕ)
اآلية وجو من وجوه الببلغة وىو التشبيو المرسل المجمل وفي تشبيييم بذلك تيكم 

 بيم، وتعريض لسخافة عقوليم يناسب اعتزازىم بأنفسيم واغترارىم بمكانتيم.
إلى نصب فيوالء الخارجون من القبور يسرعون الُخطى كأنما ىم ذاىبون 

يعبدونو، وفي ىذا التيكم تناسق مع حاليم في الدنيا. لقد كانوا يسارعون إلى 
األنصاب في األعياد ويتجمعون حوليا. فيا ىم أوالء يسارعون اليوم، ولكن شتان 

 .(ٖ)بين يوم ويوم
 المطلب الخامس: الوجوه اإلِعرابية.

چٴۇ  ۋ  ۋ  چ في قولو تعالى: 
(ٗ). 

وَرٌة وُصوٌر مثل ُسوَرِة الصور جمع صورة أي نُ  فخ في الصوِر األرواُح، وصُّ
 :(٘)البناء وُسور ومنو قول الشاعر

 َفررررررُربَّ َا ُسرررررررَاِد  َمْ ُجرررررروِر.
 

 ُسرُت إليه في أعرالي السُّرور. 
 

                                 
، والتحرير ٕٜٕ/ٜٕ، والتفسير الكبير ، لمرازي: ٜٔ/ٛينظر: زاد المسير ، البن الجوزي :   (ٔ)

، وأجوبة القرآن عن اسئمة االنسان الثبلث من أين؟ ٖٗٓ/ٗٔوالتنوير ، البن عاشور : 
لى أين؟ لعز الدين بن سعيد كشنيط الجزائري ، اشراف مشعان عبد سعود العيساوي  لماذا؟ وا 

 .ٕ٘ٓم: ٕٕٔٓ، ٔدن ، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ، طاالر  –، عمان 
 .ٖٗسورة المعارج االية:  (ٕ)
،  ٕٛٔ/ٕٓ، والتحرير والتنوير ، البن عاشور ،  ٜٚ/ٙينظر: النكت والعيون ، لمماوردي ،  (ٖ)

م، ٕٗٓٓىـ، ٕ٘ٗٔ، ٖٗم(، دار الشروق، طٜٙٙٔفي ظبلل القران، سيد قطب، )ت
ٙ/ٖٖٚٓ. 

 .ٔ٘ية: سورة يس من اال (ٗ)
 .ٕٕٗدمشق، د.ط، ت،  -ديوان الحجاج، تحقيق: عبد الحفيظ السمطي (٘)
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ْور بإسكان الواو فالصحيح فيو أنو الَقْرنُ   .(ٔ)والصُّ
چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  پ   چ وقولو تعالى: 

(ٕ). 
 )خشعًا( منصوب عمى الحال. )أبصارىم( مرفوع بفعمو..

َد؛ ألنو بمنزلة الفعل المتقّدم، ومن قال: خاِشعًة أنََّث  فمن قال خاشعًا وحَّ
كتأنيث الجماعة، ومن قال ُخشَّعًا جمع ألنو جمُع ُمَكسٌَّر فقد خالف الفعل. 

َجَدٌث. )يخرجون( في موضع نصب عمى الحال ايضًا )من االجداث( واحدىا 
 .(ٖ))كأنيم جراد منتشر( في موضع نصب عمى الحال

چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  چ وقولو تعالى: 
(ٗ). 

 .(٘))يوم يخرجون( بدٌل منو )من االجداث سراعًا( نصب عمى الحال. 
 المبحث الثاني

 المعنى العام وما يستنبط منه
 ويتضمن مطلبين:

 المعنى العام .المطلب األول: 

 چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې        چ  قولو تعالى :
(ٙ) . 

قــال الســمرقندي : إذا بعثــوا مــن قبــورىم بعــد المــوت فــذلك قولــو : ونفــخ فــي 
الصور فاذا ىـم مـن األجـداث مـن القبـور إلـى ربيـم ينسـمون ، يعنـي : يخرجـون مـن 

فــي روايــة ابــن عبــاس ، وقيــل :  قبــورىم احيــاء ، وكــان بــين النفختــين أربعــين عامــاً 
                                 

 .ٕٗٛينظر: إعراب القرآن، لمنحاس :  (ٔ)
 .ٚسورة القمر االية:  (ٕ)
، واعراب ٙٛ/٘. ومعاني القران واعرابو، لمزجاج، ٜٜٙ/ٕينظر: معاني القران، لؤلخفش،  (ٖ)

 .ٕٙٓٔالقران، لمنحاس، 
 .ٖٗاالية:  سورة المعارج (ٗ)
ىـ(، تحقيق: محمد عمي النجار ٕٚٓينظر: معاني القرآن، لمفراء أبي زكريا يحيى بن زياد ) (٘)

. ومعاني ٙٛٔ/ٖم، ٖٜٛٔىـ، ٖٓٗٔ، ٖبيروت، ط -واحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب
عراب القران، لمنحاس، ٕٕٗ/٘القران واعرابو، لمزجاج،   .ٕٔٓٔ. وا 

 . ٔ٘سورة يس / اآلية :  (ٙ)
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أكثر من ذلك ، ورفع العـذاب عـن الكفـار بـين النفختـين ، فكـأنيم رقـدوا بعـد ان رفـع 
عـنيم عــذاب القبــر ، فممـا بعثــوا قــالوا : يــا ويمنـا مــن بعثنــا مـن مرقــدنا ، يعنــي : مــن 
ايقظنــا مــن منامنــا ، قــال : فيقــول ليــم المبلئكــة : ىــذا مــا وعــد الــرحمن عمــى َألســنة 

 لرسل وصدق المرسمون بأن البعث حق .ا
ـــرحمن وصـــدق  ـــون : ىـــذا مـــا وعـــد ال ـــذين يقول ويقـــال : ان المـــؤمنين ىـــم ال

 . (ٔ)المرسمون بان البعث كائن
والقرار العموي في طبيعة الموقـف ، وطبيعـة الحسـاب ، والجـزاء يعمـن عمـى 

 . (ٕ)الجميع ، وفي ذلك رد عمى أولئك الشاكين المرتابين في الوعد المبين
 چٴۇ  ۋ  ۋ  چ  وقولو تعالى :

ـــذلك  ـــور : القـــرن فـــي قـــول جماعـــة المفســـرين وب ىـــذه نفخـــة البعـــث ، والصُّ
تــواترت األحاديــث ، منيــا مــا أخرجــو الترمــذي عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص 

ـــور ؟ قـــال :  )رضـــي اهلل عنيمـــا ( ، جـــاء اعرابـــي الـــى النبـــي  ، فقـــال : مـــا الصُّ
 . (ٖ)((قرن ينفخ فيه))

 قـال : قـال رسـول اهلل  مـن حـديث أبـي ىريـرة  ا صح عن النبي وم
(( ، قالوا : يـا ابـا ىريـرة اربعـون يومـًا ؟ قـال : أبيـُت  اربعون ما بين النفختين: )) 

 . (ٗ)، قالوا : اربعون شيرًا ؟ قال : ابيت قالوا : اربعون سنة ؟ قال: ابيت

                                 
ىـــ( ، تحقيــق: د. ٖٖٚينظــر : بحــر العمــوم ، )نصــر بــن محمــد بــن أحمــد الســمرقندي( ، )ت  (ٔ)

  ٕٚ٘/ٖفسير زاد المعاد، البن الجوزي ،، وتٕٚٔ/ٖ،بيروت –محمود مطرجي،دار الفكر 
 . ٕٜٕٚ/  ٘ينظر : في ظبلل القرآن ، سيد قطب ،  (ٕ)
ـــن عيســـى الترمـــذي أبـــو عيســـى )ت(ٖ) ـــد ٜٕٚســـنن الترمـــذي ، محمـــد ب ـــق: عـــزت عبي ىــــ( ، تحقي

/  ٚم ، كتـــاب صـــفة القيامـــة ، بـــاب مـــا جـــاء فـــي شـــأن الصـــور ، ٜ٘ٙٔالـــدعاس ، حمـــص 
 ، وقال : حسن صحيح . ٘ٗٔ

ىـــ( تحقيـــق: محمــد فــؤاد عبــد البـــاقي ٕٔٙصــحيح مســمم ، لمســمم بـــن الحجــاج  القشــيري ، )ت(ٗ)
رشـاد السـاري ، لشـرح ، و أ ٕٕٓٚ/  ٗ)د.ط،د.ت( ، كتاب الفتن ، باب مـا بـين النفختـين ، 

،  ٖٕٖ/  ٚمصــر ، –ىـــ ، ببــوالق ٖٕٖٔ، ٚىـــ( طٖٕٜصــحيح البخــاري ، لمقســطبلني ،)ت
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ــوِر جمــع صــورة خــرج  مخــرج بســر وبســرة ، وذىــب ابــو عبيــدة الــى أن الصُّ
وكـذلك قـال سـورة البنـاء جمعيـا سـور ، والمعنـى عنـده وعنـد مـن قـال بقولـو نفـخ فـي 

 . (ٔ)صور بني آدم فعادوا احياء ، أي ُنِفَخ في الصور االرواح
  

                                                                       
أي : ابيــت ان اجــزم بــان المــراد اربعــون يومــًا او شــيرًا او ســنة ، بــل الــذي اجــزم انيــا اربعــون 

 مجممة .
 ٘ٔلمقرطبي ،  ، والجامع الحكام القرآن ، ٚ٘ٗ/  ٗينظر : المحرر الوجيز ، البن عطية ،  (ٔ)

  /ٖٜ . 
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، يعنـي مـن  أجـداثيم ،  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ وقال الطبـري : فـي قولـو تعـالى : 
 . (ٔ)بالثاء ) َجَدث ( ، وبالفاء )َجَدف (وىي قبورىم ، واحدىا جدث ، وفييا لغتان 

واأْلَْجـــداِث َجْمـــُع َجـــَدٍث بالتَّْحِريـــِك ، وىـــو اْلَقْبـــُر ، والمجتـــدث : الـــذي يحفـــر 
 . (ٕ)الَجَدث ويكوم التراب عميو ، والجدثة صوت الحافر

 وقال الدكتور فاضل السامرائي : االجداث فييا َجَدث وَجَدف .
لحركــة بعــد مصــنع المحــم . وجــدف : صــوت وتســتعمل األجــداث فــي حالــة ا

 حركة الحافر .
وتســتعمل القبــور فــي حالــة الســكون . فالظــاىر مــن كــبلم المفســرين ال فــرق 

 . (ٖ)بينيما ، ولعل ذلك من باب تنويع المفظ
داُث ىـي مـا يعمـوىم مـن التـراب فـي المـدة التـي  ََ وقال ابن عاشور : ) اأْلَْج

بينيمــــا اربعــــيَن ســــنًة ، إذ ال يبقــــى بعــــد تمــــك  بــــين الصــــيحِة والنفخــــِة ، وقــــد ورد ان
ْن كانــت الصــيََّحُة َصــْيَحَة الفــزع  الصــيحة أحــٌد مــن البشــر لُيــْدِفَن مــن َىَمــَك مــنيم ، وا 

 . (ٗ)إلى القتِل فاألْجَداُث عمى حقيقتيا مثل َقميبب َبْدٍر (
 چې   ې  ې      چ  وقولو تعالى :

 ثة اقوال :قد اختمف المفسرون في ىذه المفظة عمى ثبل

                                 
ىــ( ، ٖٓٔينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بـن جريـر ابـو جعفـر الطبـري )ت (ٔ)

،  ٖٓ/  ٕٓم ، ٕٓٓٓ -ىـــــٕٓٗٔ، ٔتحقيــــق: أحمــــد محمــــد شــــاكر ، مؤسســــة الرســــالة ، ط
 . ٗٚ/  ٘وتفسير القرآن العظيم ، البن كثير ، 

بــن عبــاد بــن العبــاس ، ابــو القاســم الطالقــاني المشــيور ينظــر : المحــيط فــي المغــة ، اســماعيل  (ٕ)
ىـــ( تحقيــق : الشــيخ محمــد آل ياســين ، عــالم الكتــب ، بيــروت ، ٖ٘ٛبالصــاحب بــن عبــاد )ت

)بــاب الثــاء فصــل  ٖٓٓ/ٕ، والصــحاح ، لمجــوىري ،  ٖٙ/  ٚم ، ٜٜٗٔ -ىـــٗٔٗٔ،  ٔط
 ، مادة ) جدث ( . ٜٙٔ/  ٘الجيم ( ، وتاج العروس ، لمزبيدي، 

 ينظر : مركز الفتوى : اسبلم ويب الرابط . (ٖ)
 . ٖٙ/  ٖٕالتحرير والتنوير ،  (ٗ)
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 : (ٔ)قال ابن عباس وقتادة : يخرجون ، ومنو قول امرئ القيس -ٔ
 فسمي ثيابي من ثيابك تنسمي .

 ومنو قيل لمولد َنْسٌل ألنو يخرج من بطن ُأمِِّو .
وقيل : ُيْسِرُعوَن ، والنَّسبَلن َواْلعََّسـبَلن اإِلْسـَراُع فـي السـيِر ، ومنـو ِمْشـِيُة الـذئب  -ٕ

 كقول الشاعر :
 َسلْ رِه َفنَ رْ ُل َعَميررد الميرررراربا         وبري قررعسالن الَئب أمس

 . (ٕ)وقيل : يتخمصون من السمو -ٖ
والـذي يبــدو لـي واهلل اعمــم ان القــول الثـاني ارجــح االقـوال ، ومعنــى ينســمون 

 چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  چ  يخرجــون مســرعين ، بداللــة قولــو تعــالى :
(ٖ) 

چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  .وقولو تعالى :
(ٗ) . 

ـــْعَف فقـــال : )) عمـــيكم عأي : يســـرعون ، وفـــي الَخَبـــر : شـــكونا الـــى النبـــي ) ( الضَّ
 . (٘)بالنََّسبَلِن (( أي االسراع في المشي

 
 . (ٙ)ومعنى )الى ربيم : الى حكم ربيم وحسابو ، وىو متعمق بـ ينسمون(

                                 
 .ٖسبق تخريجو في ص (ٔ)
 ٜٖ/٘ٔ، والجامع الحكام القرآن ، لمقرطبي ،  ٕٚٔ/  ٖينظر : بحر العموم / لمسمرقندي ،  (ٕ)

. 
 . ٚسورة القمر / اآلية :  (ٖ)
 . ٖٗسورة المعارج / اآلية  (ٗ)
ك عمــى الصــحيحين ، تــأليف : محمــد بــن عبــد اهلل أبــو عبــد اهلل الحــاكم النيســـابوري المســتدر   (٘)

 ٔبيـروت ، لبنـان ،ط –ىـ( تحقيق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا ، دار الكتـب العمميـة ٘ٓٗ)ت
م ، مـــع تضـــمينات االمـــام الـــذىبي فـــي التمخـــيص والميـــزان والعراقـــي فـــي ٜٜٓٔ -ىــــ ٔٔٗٔ،

( وعمـق ٜٔٙٔ، رقـم الحـديث ) ٓٔٙ/ ٔىم مـن العممـاء ، آماليو والمنـاوي فـيض القـدير وغيـر 
 ( . ٜٕٔٗالذىبي في التمخيص عمى ىذا الحديث وقال عمى شرط مسمم رقم الحديث )

 . ٕٙ/  ٖٕالتحرير والتنوير ، البن عاشور ،  (ٙ)
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چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  چ  عالى :وقولو ت
(ٔ) . 

)) خشــعًا ابصــارىم (( أي : ذليمــة ابصــارىم ، ينظــرون مــن طــرف خفــي ال 
تثبــت احــداقيم فــي وجــوه النــاس ، وىــي نظــرة الخــائف المفتضــح مــن اليــول والفــزع 

 الذي وصل الى قموبيم ، فخضعت وذلت ، وخشعت لذلك ابصارىم .
 . چڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  چ  وقولو تعالى :

: ىي القبور ، ويخرجون من القبور وعيونيم ذليمة من شدة اليول  االجداث
، واجسادىم تمؤل االفاق ، وكأنيم من كثرتيم وروجـان بعضـيم بـبعض ، وانتشـارىم 
ـــى موقـــف الحســـاب ، كـــأنيم جـــراد المنتشـــر ، قـــد ســـد الجيـــات ،  وســـرعة ســـيرىم ال

األرض ، متكــاثر جــدًا ، وىــم يســرعون الُخطــا نحــو أرض واالنتشــار : مبثــوث فــي 
 المحشر ، والجراد مثل في الكثرة والتموج .

يقــــال فــــي الجــــيش الكثيــــر المــــائج بعضــــو فــــي بعــــض : جــــاءوا كــــالجراد ، 
 . (ٖ)منتشر في كل مكان لكثرتو (ٕ)وكالدبا

ـــــة خاضـــــعة عنـــــد رؤيـــــة  وقـــــال ابـــــن الجـــــوزي : والمعنـــــى ان ابصـــــارىم ذليم
 . (ٔ)العذاب

                                 
 . ٚسورة القمر / اآلية :  (ٔ)
ـــل البراغ (ٕ) ـــات اجنحـــة الجـــراد ، وقي ـــل بن يـــث ، ينظـــر : الكشـــاف ، اصـــغر الجـــراد والنمـــل ، وقي

 . ٜٖٔ/  ٕلمزمخشري ، 
ىــ( ٕٚٗالكشف والبيان عن تفسير القرآن ، أحمد بن محمد الثعمبي ، أبو اسحاق )تينظر :  (ٖ)

تحقيـــق: اإلمـــام أبـــي محمـــد بـــن عاشـــور ، مراجعـــة وتـــدقيق : االســـتاذ نظيـــر الســـاعدي ، دار 
، وتفســــير  ٖٙٔ/  ٜ، مٕٕٕٓٓ-ىـــــٕٕٗٔ، ٔلبنــــان ،ط -بيــــروت –احيــــاء التــــراث العربــــي 

، وتيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــبلم المنــان ،  ٖٚٔ/  ٗالقــرآن العظــيم ، البــن كثيــر ، 
، و أيســر التفاســير  ٖٗٓ/  ٗٔ، والتحريــر والتنــوير ، البــن عاشــور ،  ٕٗٛ/  ٔلمســعدي ، 

بــد القــادر بــن جــابر أبــو بكــر الجزائــري ، لكــبلم العمــي الكبيــر : تــأليف جــابر بــن موســى بــن ع
-ىــــــٕٗٗٔ،  ٘مكتبــــة العمــــوم والحكـــــم ، المدينــــة المنــــورة ، المممكـــــة العربيــــة الســــعودية ، ط

 . ٕٙٓ/٘م،ٖٕٓٓ
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پ         چويقول مصطفى العدوي : ان الجمع بين ىذا الوصف في قولـو تعـالى 

 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ وبــين الوصــف فــي قولــو :   چپ  پ  
ــَراش المبثــوث لــو  (ٕ) الَف

طريقـة فــي انتشــاره ، والجــراد المنتشــر لــو طريقـة اخــرى فــي انتشــاره ، فــالَفَراش يطيــر 
دائمًا بشكل غير منتظم ، يتجو فريق منو الى اليمين ، وفريق الى الشمال ، وفريـق 
الــى اعمــى ، وفريــق اى اســفل ، وامــا الجــراد فــي مســيره وانتشــاره مــنظم ، حيــث ان 

 . (ٖ)د تمشي كميا الى جية  محددةاسراب الجرا
 چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  چ قولو تعالى :

(ٗ) . 
ڱ  چقولـو: ) يــوم يخرجــون ( بيــان وتوجيــو عــن اليــوم األول الــذي فــي قولــو 

 چڱ  ڱ  ڱ   
، وتأويل الكبلم : حتـى يبلقـوا يـوميم الـذي يوعدونـو يـوم يخرجـون  (٘)

بور ، إلى ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فيو العذاب ، وىـم لـو من األجداث وىي الق
 . (ٙ)منكرون

وقال صاحب الميزان : ) في ىـذه اآليـة بيـان ليـوميم الـذي يوعـدون ، وىـو 
 . (ٚ)يوم القيامة (

وقــال ابــن كثيـــر : أي يقومــون مـــن القبــور إذا دعــاىم الـــرب تبــارك وتعـــالى 
 . (ٛ)نصب يوفضونلموقف الحساب ينيضون سراعًا كانيم إلى 

                                                                       
ىـــ(، دار ٗٓٙالتفســير الكبيــر، لبلمــام الفخــر الــرازي، )ت ، و ٜٔ/  ٛينظــر : زاد المســير ،  (ٔ)

 . ٕٜٕ/  ٜٕ،  ، د.تٕالكتب العممية، طيران، ط
 . ٗسورة القارعة / اآلية :  (ٕ)
 . ٕٗ/  ٙينظر : سمسمة التفسير ،  (ٖ)
 . ٖٗسورة المعارج / اآلية :  (ٗ)
 . ٓٙسورة الذاريات من  اآلية :  (٘)
 . ٖٔٙ/  ٗ، والكشاف ، لمزمخشري ،  ٖٕٙ/  ٖٕينظر : جامع البيان ، لمطبري ،  (ٙ)
حسـين الطباطبـائي ، مؤسسـة االعممـي لممطبوعـات ، الميزان في تفسير القرآن ، لمسـيد محمـد  (ٚ)

 . ٕٙ/  ٕٓم ،  ٜٜٚٔ -ىـ  ٚٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط 
 . ٜٕٙ – ٕٛٙ/  ٙينظر : تفسير القرآن العظيم ،  (ٛ)
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فـــي ) نصـــب (  چڦ        ڦ  چ  چ   چ وقـــال المـــاوردي فـــي قولـــو تعـــالى : 
قراءتان : أحداىما بتسكين الصاد واالخرى بضميا ، فمن جعميما بمعنى واحد قالـو 

 في تأويمو أربعة أوجو :
 : معناه إلى عمم يستبقون . الوجه األول
 : إلى غايات يستبقون . الوجه الثاني

ـــــل : إنيـــــا حجـــــارة طـــــوال كـــــانوا    الوجررررره الثالرررررث  ـــــى أصـــــناميم يســـــرعون ، وقي : إل
 يعبدونيا .

 : إلى صخرة بيت المقدس يسرعون . الوجه الرابع
 ومن جعل معنى القراءتين مختمف ، فعمى ىذا في اختبلفيما وجيان :

ْصب بالتسكين الغاية التي تنصب إلييا بصرك . احدهما َُ  : أن الَن
النُُّصــــب بالضــــم واحــــد األنصــــاب ، وىــــي األصــــنام . أي : كــــأنيم فــــي  وثاني ررررا :

إسراعيم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا ييرولون إلى النصب إذا عـاينوه يوفضـون 
 . (ٔ)يبتدرون أييم يتسممو أول

وقال ابن عطية : النصب : ما نصب لئلنسان فيو يقصد مسرعًا إليـو مـن 
م ، وقــد كثــر اســتعمال ىــذا االســم فــي األصــنام عمــم أو بنــاء أو صــنم ألىــل األصــنا

 . (ٕ)حتى قيل ليا األنصاب ، ويقال لشبكة الصائد نصب
 . (ٖ)وقولو ) يوفضون ( يسرعون ، واإليفاُض اإِلسراعُ 

 المطلب الثاني: ما يستنبط من اآليات.

 في اآليات رد عمى المنكرين ليوم القيامة. -ٔ
                                 

ىــ(، تحقيـق: السـيد عبـد المقصـود، ٓ٘ٗالنكت والعيون، لعمي بن محمد الماوردي )تينظر :  (ٔ)
، وتفسير القرآن العظـيم ، البـن  ٜٚ – ٜٙ/  ٙ ،مٕٜٜٔ، ٔبيروت، ط -دار الكتب العممية

 . ٜٕٙ/  ٙكثير ، 
 . ٕٛٔ/  ٕٓ، والتحرير والتنوير ، البن عاشور ،  ٖٔٚ/  ٘ينظر : المحرر الوجيز ،  (ٕ)
 ٜٖٙ/ٙ، وتفسـير القـرآن العظـيم ، البـن كثيـر، ٜٚ/  ٙينظر : النكت والعيون ، لمماوردي ،  (ٖ)

 . ٕٛٔ/   ٕٓور ، ، والتحرير والتنور ، البن عاش
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إن اآليات الثبلث تصور لنا ثبلثة مشاىد من مشاىد يوم القيامة. صورة المشيد  -ٕ
االول تتمثل في كيفية الخروج من األجداث التي عبر عنيا ربنا سبحانو وتعالى 

چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  چ بالنسل: 
أي انيم يخرجون أنسبلاًل من  (ٔ)

ان شكل ىذِه التربة رخوة أم صمبة وميما كان باطن التربة التي تحيط بيم ميما ك
العمق الذي يكونون فيِو ؛ ألنَّ النسَل يأتي بمعنى العدو السريع ويأتي بمعنى 

 اإلنفصال وىذا المعنى ما ترجح عندي . واهلل اعمم.
اما الصورة في المشيد الثاني: فيعبر عن الكثرة التي يكونون عمييا عند 

                                                                     ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ پ  چ  الذىاب كما في قولو تعالى:

چپ  پ
وفي ىذا تعبير بميغ عن الكثرة والتجمع ليذِه الخبلئق، حال المنكسر  (ٕ)

 الذليل الذي تظيره الذلة في عينيو.
أما الصورة في المشيد الثالث: فترينا كيفية الذىاب الى ساحة تجمع 
الخبلئق وىو ما أطمقنا عميو عرصات يوم القيامة فإنَّ الجمع يكون سريعًا كما قال 

چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  چتعالى: 
ونخمص من ذلك إلى  (ٖ)

. وأمَّا طريقة الذىاب الى ساحة  أنَّ االنسبلل يوضح كيفية الخروج من األجداث
 العرض فتكون سريعة ال تباطؤ فييا.

كما أنَّ في اآليات تيوين لشأنيم، وتيديد ليم، ما يثير الخوف والترقب، وكذلك  -ٖ
 الفزع والتخوف.

  

                                 
 .ٔ٘سورة يس االية:  (ٔ)
 .ٚسورة القمر االية:  (ٕ)
 .ٖٗسورة المعارج االية:  (ٖ)
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 الخاتمة

لعل بعد ىذا الجيد المتواضع البد من خاتمة تعد ثمرة الجيد وفييا تتبمور 
 البحث كما في النقاط االتية:الخبلصة الوافية لنتائج 

في الدراسة داللة عمى قدرة اهلل تعالى المطمقة في الخمق، وفي اعادة  .ٔ
گ  گ   ڳ  ڳ   چ المخموقات بعد ان تبمى وتكون رمادًا بداللة قولو تعالى: 

چہ  ہ      ھ  ھ   ھ    ہڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ڳڳ
(ٔ). 

وفي الدراسة اشارة الى القدرة السريعة الخاطفة التي تتمثل في نفخة الصعق،  .ٕ
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ     ٹ  چ وفييا ىبلك كل شيء لقولو تعالى: 

چ  ڤٹ  ٹ  ڤ
وفسروا الصعق بالموت، ونفخة البعث والنشور والقيام لرب  (ٕ)

چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  چ العالمين كما في قولو تعالى: 
(ٖ) 

چڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ وقولو: 
(ٗ). 

ہ    ہٹ  ۀ  ۀ  ہچ وفي الدراسة داللة عمى البعث والنشور بداللة قولو تعالى:  .ٖ

چے    ے  ۓ  ۓ    ھہ  ھ  ھ  ھ
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٿڤ  ڤ  ڤچوقولو تعالى:  (٘)

چ   ٹٹ
(ٙ). 

وفي الدراسة ِإشارة الى وصف الحال والكيفية لمذىاب الى موقف يوم  .ٗ
  ى  ى   ى  ى  ىچ الحساب لسماع حكم اهلل فييم، بداللة قولو تعالى: 

چ   ى  ى  ى  ى     ى  ى  ى
(ٚ). 

                                 
 .ٜٚ -ٛٚسورة يس االيتان:  (ٔ)
 .ٛٙسورة الزمر من االية:  (ٕ)
 .ٔ٘سورة يس االية:  (ٖ)
 .ٛٙسورة الزمر من االية:  (ٗ)
 .ٖٛسورة النحل االية:  (٘)
 .ٔ٘سورة االسراء االية:  (ٙ)
 .ٗ٘سورة يس االية:  (ٚ)



 

 

000 

 آيات األجداث في القرآن الكريم ... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

وفي الدراسة اشارة الى أن األجداث تعبر عن الحركة من الخروج والمشي ،   .٘
 لرقاد . والقبور تعبر عن حالة السكون وا
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 ثبت المصادر والمظان

 بعد القران الكريم
اتحاف فضبلء البشر في القراءات األربع عشرة، تاليف احمد بن محمد  .ٔ

ىـ( الشيير بالبناء، صححو وعّمق عميو، عمي محمد ٚٔٔٔالدمياطي، )ت
 ت.-الضباع، نشره عبد الحميد أحمد حنفي، د

، ٚىـ( طٖٕٜأرشاد الساري ، لشرح صحيح البخاري ، لمقسطبلني ،)ت .ٕ
 مصر. –ىـ ، ببوالق ٖٕٖٔ

اإلشارات اإلليية، أبو حيان التوحيدي، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار  .ٖ
 م.ٜٔٛٔبيروت،  -القمم

ىـ(، تحقيق: محمد السيد ٙٔٙإعراب القراءات الشواذ، ابو البقاء العكبري ) .ٗ
 م.ٜٜٙٔ، ٔة عالم الكتب، طاحمد عزوز، نشر مكتب

ىـ(، تحقيق: ٖٖٛإعراب القران، البي جعفر أحمد بن محمد النحاس، )ت .٘
م. وطبعو دار ٜٚٚٔىـ ٜٖٚٔبغداد،  -زىير غازي زاىد، مطبعة العاني

 ىـ.ٜٕٗٔ، ٕالفكر، ط
أيسر التفاسير لكبلم العمي الكبير : تأليف جابر بن موسى بن عبد القادر  .ٙ

ئري ، مكتبة العموم والحكم ، المدينة المنورة ، بن جابر أبو بكر الجزا
 م. ٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔ،  ٘المممكة العربية السعودية ، ط

بحر العموم ، لمسمرقندي ، )نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي( ، )ت  .ٚ
 بيروت .  –ىـ( ، تحقيق: د. محمود مطرجي ، دار الفكر ٖٖٚ

يق: الشيخ عادل ىـ(، تحق٘ٗٚالبحر المحيط، ألبي حيان األندلسي )ت  .ٛ
احمد عبد الموجود، والشيخ عمي محمد معوض ومجموعة من الباحثين، دار 

 ىـ.ٖٔٗٔسنة  ٔبيروت، ط -الكتب العممية
تاج العروس  من جواىر القاموس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الممقب  .ٜ

ىـ( ،تحقيق: مجموعة من المحققين ، دار ٕ٘ٓٔبمرتضى الزبيدي ، )ت
 اليداية ، )د.ت،د.ط.(. 
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التبيان في غريب اعرآب القران، البي البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري،  .ٓٔ
 م.ٜٜٛٔىـ ٛٔٗٔ، ٔبيروت، ط -ىـ( دار الفكر العربيٙٔٙ)ت

التحرير والتنوير ، محمد الطاىر بن محمد الطاىر بن عاشور )ت  .ٔٔ
 م. ٜٗٛٔتونس ، )د.ط(  –ىـ( ، دار التونسية لمنشر ٖٜٖٔ

التذكرة في القراءات الثمان، لبلمام أبي الحسن طاىر بن غمبون الحمبي،  .ٕٔ
، ٔىـ(، تحقيق: أيمن رشدي سويد، سمسمة أصول النشر، جده، طٜٜٖ)ت

 م.ٜٜٔٔـ ىٕٔٗٔ
تفسير القرآن العظيم، عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي،  .ٖٔ

 م.ٜٙٛٔ، ٔىـ(، دار ومكتبة اليبلل، طٗٚٚ)ت
ىـ(، دار الكتب العممية، ٗٓٙالتفسير الكبير، لبلمام الفخر الرازي، )ت .ٗٔ

 ، د.ت.ٕطيران، ط
جبلل محمد تمخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع، لمخطيب القزويني  .٘ٔ

بن عبد الرحمن، قرأه وكتب حواشيو وقدم لو، الدكتور ياسين األيوبي، 
 م.ٕٛٓٓىـ، ٕٛٗٔبيروت،  -صيدا -المكتبة العصرية

ىـ(، تحقيق: ٗٗٗالتيسير في القراءات السبع، البي عمرو الداني )ت .ٙٔ
 م.ٜ٘ٛٔىـ ٙٓٗٔ، ٖبيروت، ط -أوتوبرتزل، دار الكتاب العربي

آي القرآن، محمد بن جرير ابو جعفر الطبري جامع البيان عن تأويل  .ٚٔ
، ٔىـ( ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، طٖٓٔ)ت

 م. ٕٓٓٓ -ىـٕٓٗٔ
الجامع الحكام القرآن، البي عبد اهلل محمد بن احمد بن ابي القرطبي،  .ٛٔ

 -ىـ(، تحقيق: عبد اهلل بن عبد الرحمن تركي، مؤسسة الرسالةٔٚٙ)ت
 ىـ.ٕٙٗٔ، ٔبيروت، ط

جواىر الببلغة في المعاني والبيان والبديع، تاليف السيد احمد الياشمي،  .ٜٔ
 م.ٜٜٗٔىـ، ٗٔٗٔبيروت،  -اشراف صدفي محمد جميل، دار الفكر
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 ت.-ط-حاشية الشياب الخفاجي عمى تفسير البيضاوي، د .ٕٓ
ىـ(، تحقيق: عبد العال ٖٓٚالحجة في القراءات السبع، البن خالويو، )ت .ٕٔ

 ىـ.ٜٜٖٔ، ٕلشروق، بيروت، طسالم مكرم، طبع دار ا
الدر المصون في عموم الكتاب المكنون، ألحمد بن يوسف  المعروف  .ٕٕ

ىـ(، تحقيق: احمد محمد الخراط، دار القمم ٙ٘ٚبالسمين الحمبي، )ت
 م.ٜٜ٘ٔىـ ٘ٔٗٔ، ٔدمشق، ط

 دمشق، د،ط، ت. -ديوان الحجاج، عبد الحفيظ السمطي .ٖٕ
اني، ألبي الفضل شياب الدين روح المعاني في تفسير القران والسبع المث .ٕٗ

ىـ(، اعتنى بو السيد محمود شركي ٕٓٚٔالسيد محمود االلوسي، )ت
 .ٗبيروت، ط -االلوسي، دار احياء التراث العربي

زاد المسير في عمم التفسير، لبلمام أبي الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن  .ٕ٘
 ىـ(، تحقيق: محمد زىير الشاويش،ٜٚ٘بن عمي بن محمد الجوزي )ت

 م.ٜ٘ٙٔىـ، ٖ٘ٛٔ، ٔبيروت، ط -المكتب اإلسبلمي
ىـ(، ٕٖٗالسبعة في القراءات، ألبي بكر احمد بن موسى بن مجاىد ) .ٕٙ

 م.ٜٛٛٔىـ، ٛٓٗٔ، ٖمصر، ط -تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف
ىـ( ٜٕٚسنن الترمذي ، الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي أبو عيسى )ت .ٕٚ

 م. ٜ٘ٙٔ، تحقيق: عزت عبيد الدعاس ، حمص 
ىـ( تحقيق: محمد ٕٔٙصحيح مسمم ، لمسمم بن الحجاج  القشيري ، )ت .ٕٛ

 فؤاد عبد الباقي )د.ط،د.ت( .
غاية االختصار في قراءات العشرة أئمة االمصار، الحسن بن احمد بن  .ٜٕ

ىـ(، تحقيق: اشرف محمد طمعت، جده، ٜٙ٘الحسن اليمداني العطار، )ت 
 م.ٜٜٗٔىـ، ٗٔٗٔ، ٔط

َفنَّي الرواية والدراية من عمم التفسير، تأليف محمد  فتح القدير الجامع بين .ٖٓ
 بيروت. -ىـ( نشر دار المعرفةٕٓ٘ٔبن عمي بن محمد الشوكاني، )ت



 

 

002 

 آيات األجداث في القرآن الكريم ... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ىـ، ٕ٘ٗٔ، ٖٗم(، دار الشروق، طٜٙٙٔفي ظبلل القرآن، سيد قطب، )ت .ٖٔ
 م.ٕٗٓٓ

ىـ(، ٘ٚٔكتاب العين، البي عبد الرحمن الخميل بن احمد الفراىيدي، )ت .ٕٖ
ميدي المخزومي والدكتور ابراىيم السامرائي، منشورات  تحقيق: الدكتور

 لبنان. -مؤسسة االعممي لممطبوعات، بيروت
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل عن وجوه التاويل،  .ٖٖ

، ٔالرياض، ط -لجار اهلل أبي عمي محمد معوض، مكتبة العبيكان
 م.ٜٜٛٔىـ ٛٔٗٔ

حمد بن محمد الثعمبي ، أبو اسحاق الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، أ .ٖٗ
ىـ( تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق : ٕٚٗ)ت

 ٔلبنان ،ط -بيروت –االستاذ نظير الساعدي ، دار احياء التراث العربي 
 م.ٕٕٕٓٓ-ىـٕٕٗٔ،

ىـ(، ٖٔٛالمبسوط في القراءات العشر، لمحافظ أبي بكر بن ميران، )ت .ٖ٘
 ىـ.ٓٓٗٔ، ٔدمشق، ط -ي، مجمع المغة العربيةتحقيق: سبيع حمزة حاكم

ىـ(، تحقيق: زىير سمطان، ٜٖ٘المجمل في المغة، ألحمد بن فارس، )ت .ٖٙ
 مؤسسة الرسالة.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطيو  .ٖٚ
ىـ( تحقيق: عبد السبلم عبد الشافي محمد ، دار الكتب ٕٗ٘االندلسي ، )ت

 ىـ . ٕٕٗٔ، ٔبيروت ، ط –العممية 
المحيط في المغة ، اسماعيل بن عباد بن العباس ، ابو القاسم الطالقاني  .ٖٛ

ىـ( تحقيق : الشيخ محمد آل ياسين ، ٖ٘ٛالمشيور بالصاحب بن عباد )ت
 م. ٜٜٗٔ -ىـٗٔٗٔ،  ٔعالم الكتب ، بيروت ، ط

شره ىـ( من كتاب البديع، نٖٓٚمختصر في شواذ القرآن، البن خالويو، )ت .ٜٖ
 برجستراسر، د.ت.
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المستدرك عمى الصحيحن ، تأليف : محمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل الحاكم  .ٓٗ
ىـ( تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب ٘ٓٗالنيسابوري )ت

م ، مع تضمينات االمام ٜٜٓٔ -ىـ ٔٔٗٔ، ٔبيروت ، لبنان ،ط –العممية 
الذىبي في التمخيص والميزان والعراقي في آماليو والمناوي فيض القدير 

 وغيرىم من العمماء.

ىـ(، ٖٚٗمشكل اعراب القران، البي محمد مكي بن ابي طالب القيسي )ت .ٔٗ
 م.ٜٜ٘ٔ، ٔتحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، ط

ىـ(، ٖٔٔقران واعرابو، لمزجاج أبي اسحاق ابراىيم السري )ت معاني ال .ٕٗ
 م.ٜٛٛٔىـ ٛٓٗٔ، ٔبيروت، ط -تحقيق: د.عبد الجميل عبده، عالم الكتب

ىـ(، ٕ٘ٔمعاني القران، ألبي الحسن سعيد بن مسعده األخفش األوسط )ت .ٖٗ
ىـ، ٓٔٗٔ، ٔبالقاىرة، ط -تحقيق: ىدى محمود قراعو، مكتبة الخانجي

 م.ٜٜٓٔ
ىـ(، تحقيق: محمد ٕٚٓالقران، لمفراء أبي زكريا يحيى بن زياد )معاني  .ٗٗ

ىـ، ٖٓٗٔ، ٖبيروت، ط -النجار واحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب
 م.ٖٜٛٔ

معجم القراءات، الدكتور عبد المطيف الخطيب، دار سعد الدين، لمطباعة  .٘ٗ
 ط، دت.-دمشق، د -والنشر والتوزيع

ىـ( حسب ٕ٘ٗ، المتوفي بحدود )تمفردات الفاظ القران، لمراغب االصفياني .ٙٗ
 بيروت.-الدار الشامية -تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار القمم دمشق

، ٕٚبيروت، ط -المنجد في المغة واالعبلم، منشورات دار المشرق .ٚٗ
 م.ٜٗٛٔ

الميذب في القراءات العشر وتوجيييا من طريقة )طيبة النشر(، تاليف  .ٛٗ
ىـ، ٜٖٛٔ، ٕألزىرية، طمحمد سالم محيسن، نشر مكتبة الكميات ا

 م.ٜٛٚٔ
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الميزان في تفسير القران، لمسيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة االعممي  .ٜٗ
 م.ٜٜٚٔىـ، ٚٔٗٔ، ٔلممطبوعات، بيروت، ط

النشر في القراءات العشر، ألبي الخير محمد بن محمد بن الجزري،  .ٓ٘
 ىـ(، راجعو عمي محمد الضباع، نشر المكتبة التجارية، بمصر.ٖٖٛ)ت

ىـ(، تحقيق: السيد عبد ٓ٘ٗكت والعيون، لعمي بن محمد الماوردي )تالن .ٔ٘
 م.ٕٜٜٔ، ٔبيروت، ط -المقصود، دار الكتب العممية
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By. 

A.P.Dr. Ziad Ali Dayih 

Abstract 

I ask Praise to you, and satisfaction for you, and sleep to 

you, and your confidence, and resolution with you, the in 

Praise you increase, and greater satisfaction for you bladders, 

In sleep you Tocla, and trust your sincerity, and in the decision 

you healthy, and to look at Qrank worship and prayer. 

What Sarhat consider the Quran, and verses evidence, I came 

across a the word of his words naira namely (graves) 

Vtammelt in place of verses and found three Vochtertha to be 

title research marked (states graves in the Holy Quran 

analytical study) has necessitated the research plan to 

bedivided into two sections: 

The first topic: Overview on the mandates of the graves and 

includes: 

The second topic: the meaning and extrapolates it includes: 

The systematic study analytical approach, known Bouktoath 

but I did not mention the reason down to the fact that the 

verses is associated with it. The studies relied on AMAT books 

and language interpretation and readings. 

At the end of the study reported findings, and they were the 

following points: 

1 - In the study indicate the ability of God absolute in 

character, and in re-creatures after wear and be ashes in terms 

of the verse: (and beating us, for example, and forgot about his 

creation, said of restoring bone which Rmim, Say greets her 

that created the first time a all create great) . 

2 - In the study, referring to the ability quick blitzkrieg is in 

shock puff, and the loss of everything on him (and breathed 

into images in the heavens and the earth, but God willing)  

And interpreted shock death, and puff the Resurrection and do 
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Lord of the Worlds as in the verse: (And the trumpet if they 

from graves to their Lord mound)  and saying: (then breathed 

into him the other if they do look) . 

3 - In the study indicate the Resurrection in terms of meaning: 

(swore in God faith effort does not inspire God to die without 

a promise it really)  and the verse: (they would say of us back 

Say which Aftrkm debut) . 

4 - In the study, referring to the description of the case and 

how to go to a day of reckoning position to hear the judgment 

of God in them, in terms of the verse: (day no soul is wronged 

in anything, not requited except what ye)  

 

 

 



 



 

 

  
 

 
 آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم
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لذكره كخمؽ األشياء ناطقة بحمده  الذم جعؿ الحمد مفتاحان الحمد هلل        

نبيّْو محمد المشتًؽ اسمًو مف اسـ كالصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف  كشكره,  
كصحبو كلى المكاـر كالجكد,أكعمى آلو الطيبيف الطاىريف المحمكد,   اهلل

 أما بعد: ,كمف تبعيـ بإحساف,األخيار
ة اإلسبلـ الخالدة التي ال تتغير فإفَّ القرآف الكريـ كتاب اهلل الخالد معجز       

فيو يجده حماالن ذا كجكه  ثعمى مرّْ األياـ كاألعكاـ ككٌؿ مف يقرؤه  كيتدبره كيبح
 كمعافو جديدة تسبؽ إلى قمبو كتنير عقمو . 

كلكي يفيـ القرآف فيمان دقيقان ال بدَّ مف جمع اآليات ذات المكضكع الكاحد                
اظ,مف خبلؿ النظرة الكمية الجامعة لكي تككف عنصران أساسيان كتحديد دالالت األلف

  في بناء شخصية المسمـ حتى يككف عمى ىدل كبصيرة مف أمره.
كدراسة )آيات المعية في القرآف الكريـ دراسة مكضكعية( ليا بالغ األىمية في    

أف يعرؼ ما ىي  لو بد , إذ اللتكفيؽ اهلل ىبلإذا أراد العبد أف يككف أ حياة المسمـ
ليحرص أف يككف مف أصحابيا كليضرب كشركط تحقؽ المعية اإلليية عبلمات 
 فبلح . كليتشبو بأىميا إف التشبو بالكراـ بسيـ, قسـ منيافي كؿ 
كالمتدبر كتاب اهلل كسنة رسكلو الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ لتأٌمؿ كالم        

حصكلو  عمى ىذه المعية هلل لمعبد حٌؽ التدبر يجد أف مف عبلمات تكفيؽ ا ليما
كتارة مع ’مع األفراد اهلل تعالى  تأتي معية, فتارة المتعددة المحاكر كالمكضكعات 

كأخرل تككف مع المتقيف , مع الصابريف, كتارة أخرل تككف األمـ كاألقكاـ 
 كالمؤمنيف.
ة مباحث كخاتمة كقائم ةعمى ىذا فقد انتظـ ىذا البحث بمقدمة كأربع كبناءن 

, متخذا مف المنيج المكضكعي منيجان لمدراسة .فجاءت في عبالمصادر كالمراج
لممكضكع كخطة البحث,أما المبحث األكؿ فقد كاف  مالمقدمة سبب اختيار 
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صطبلح كما يتعمؽ بيا فاقتضى أف يككف ديث فيو عف المعية بيف المغة كاالالح
صطبلح كالمطمب كاال األكؿ تعريؼ المعية في المغةعمى ثبلثة مطالب ,المطمب 

الثاني األلفاظ المتقاربة مع لفظة المعية كالمطمب الثالث صكر المعية في القرآف 
الكريـ .ثـ أتيت إلى المبحث الثاني فكاف الحديث فيو عف أنكاع المعية, كقد 
اقتضى أف يككف عمى خمسة مطالب األكؿ العمـ كالثاني عف الصحبة كالثالث 

حفظ,كالخامس عف التكفيؽ كالمحبة.ثـ ثمثت الكبلـ في عف النصرة كالرابع عف ال
المبحث الثالث عف شركط المعية فجاء المبحث عمى أربعة مطالب,المطمب 
األكؿ عف اإليماف كالمطمب الثاني عف الصبر كالمطمب الثالث عف التقكل 
كالمطمب الرابع عف اإلحساف .أما المبحث الرابع فقد جاء الحديث فيو عف أثر 

أف يككف عمى أربعة مطالب ,جاء الحديث في  ىعمى كاقع اإلنساف فاقتض المعية
المطمب األكؿ عف المراقبة كالمطمب الثاني عف النصر كالتأييد كاليداية كالمطمب 
الثالث عف التكفيؽ المحبة كالمطمب الرابع عف حفظ اإلنساف كرعايتو.ثـ أتيت إلى 

عبر ىذه الدراسة المكضكعية كاهلل الخاتمة فذكرت فييا ما تكصمت إليو مف نتائج 
أسأؿ أف يككف ىذا البحث خالصان لكجيو الكريـ إنو عمى ذلؾ قدير كباإلجابة 

  جدير كالحمد هلل.
 الباحث
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 المبحث األول
 المعٌة بٌن المعنى اللغوي واالصطالحً 

لكي نتعرؼ عمى مكضكع المعية كندرسو دراسة مكضكعية ال بد مف أف 
نتعرؼ عمى المعنى المغكم كاالصطبلحي,كاأللفاظ المقاربة مع بياف صكر ىذه 
المعية حتى نككف عمى بينة مف ىذه المعية,كسكؼ نتناكليا في ىذا المبحث عمى 

 شكؿ مطالب. 
 ألول:تعرٌف المعٌة لغة واصطالحا  المطلب ا

 كاجتماع المصاحبة تًفيد كىي لىٍفظىة (مىعى )مػأخكذة مف كممة :ٌة لغةالمع
مىى اٍلميٍختىار كىالدًَّليؿي  عمى اٍسـ كىًىي شىٍيئىٍيفً  مَّدي  اٍسـه ما قالو أىنَّوي  عى : السًَّرمّْ  ٍبفي  ميحى
رىكىةي  اسـه  أىف)مىعى( رُّؾً  مىعى  آًخًرهً  حى ا تىحى قىدٍ  قىٍبمىوي, مى , يسىكف كى في  .مىعان  جاؤكا: تىقيكؿي  كيينىكَّ

قىاؿى  (ُ) ٍعنىاهي  مىعنا كينَّا المٍَّيثي  كى ًميعنا كينَّا مى قىاؿى . جى اجي  كى ې        ې  چ: تىعىالىى قىٍكًلوً  ًفي الزَّجَّ

چى  ى   ى
ـٍ  نىصىبى  (ِ) كًؼ, كىنىٍصبً  مىعىكي ـٍ  أىنا: تىقيكؿي  الظُّري ٍمفىكـ, كأىنا مىعىكي  مىٍعنىاهي  خى

ـٍ  ميٍستىًقرّّ  كأىنا مىعىكيـٍ  مستًقرٌ  أىنا ٍمفىكي قىاؿى . خى   ى  ى  ى  ى  ى  ىی  چ : تىعىالىى كى

 چى
كىذىًلؾى  ناًصريىـ؛ أىم , (ّ)  چې  ۉ  ۉ  ې  ېچ قىٍكليوي  كى

قىٍكليوي  المَّوي  أىم ,(ْ) ناًصرنا, كى
 چڃ  ڃ   ڃچ 

ٍعنىاهي  ,(ٓ) قىٍكليوي  صاًدقيف, كيكنيكا مى ؿَّ  عىزَّ  كى ې     ٴۇ  ۋ          ۋ     چ : كىجى

                                 
 الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبك: العربية كصحاح المغة تاج الصحاح: ينظر (ُ)

: ْبيركتط - لممبلييف العمـ دار: عطار الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ(ىػّّٗ: ت) الفارابي
 دار(: ىػُُٕ: ت) منظكر البف: العرب لساف .كُِٖٔ/ّـ, ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ
 اهلل عبد أبك الديف زيف: الصحاح كمختار ىػَّْ/ٖ,  ُُْْ -: ّبيركت ط – صادر
 الشيخ يكسؼ: المحقؽ(ىػٔٔٔ: ت) الرازم الحنفي القادر عبد بف بكر أبي بف محمد
/  ىػَُِْ: ٓصيدا ط – بيركت النمكذجية, الدار - العصرية المكتبة: محمد

 .ِٔٗ,صـُٗٗٗ
 .ُْسكرة البقرة :اآلية  (ِ)
 .ُِٖسكرة النحؿ :اآلية (ّ)
 .َْسكرة التكبة :اآلية (ْ)
 .ُُٗالتكبة:سكرة (ٓ)
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 چ
ٍعنىاهي  , (ُ) ٍسكىاف :(ِ)ييٍسر, اٍلعيٍسرً  بعدى  مى تىًميـ ربيعىة لبني ليغىة عينيىا كىاً  ليا كى  كى

 :استعماالف
افىة تككف أىف( أ) ثىة أحد عمى ًحينىًئذو  كتدؿ المٍَّفظ ثنائي ظرفا فىتككف ميضى  معىاف ثىبلى

ًليىذىا ااًلٍجًتمىاع مىكًضع األكؿ ـٍ  كىاهلل} نىٍحك الذكات عىف بيىا يخبر كى  .{مىعكي
 .اٍلعىٍصر مىعى  جٍئتيؾ نىٍحك ااًلٍجًتمىاع زمىاف الثَّاًني
 .ًعٍندىـ مف أىم مىعىيـ مف ًجٍئت نىٍحك( ًعٍند) مرادفة الثَّاًلث

افىة غير تككف أىف( ب) كبنا مىٍقصيكرا اٍسما فىتىًصير ميضى  كنصبيا كفتى منكنا مىٍنصي
كينَّا كىاًحد زمىاف ًفي مىعنا خرجنىا تىقكؿ الظٍَّرًفيَّة عمى ًحينىًئذو  قد كىاًحد مىكىاف ًفي مىعنا كى  كى
ًميعنا خرجنىا المثاليف ًفي مىٍعنىاىىا يككف كينَّا جى ًميعنا كى اؿ عمى نصبيا فىيككف جى  اٍلحى
فعمنىا مىعنا فعمنىا بىيف كىاٍلفرؽ ًميعنا كى الىة ااًلٍجًتمىاع تًفيد مىعنا أىف جى  كجميعا اٍلًفٍعؿ حى
 (ّ)كاالفتراؽ ااًلٍجًتمىاع ًفيوً  يجكز( كمنا) ًبمىٍعنى
قىاؿى  قىاؿى  مىعنا كىأىصميىا الشٍَّيء ًإلىى الشٍَّيء تضـٌ  كممة ًىيى  النحكيكف كى  كينَّا: المٍَّيث كى
ٍعنىاهي  مىعنا ًميعنا,كيقاؿ رجؿ كٌنا: مى  مف كىاٍلًفٍعؿ: قىاؿى . مىعىؾ أىنا: لكؿٌ  يىقيكؿ: إمَّعة جى
ًنيعىة غير ًفي يتىرىدَّد لمَّذم ييقىاؿ: قىاؿى . كاستأمع الرجؿ تأٌمع ىىذىا  .إٌمعة صى

ًكمى  الما أيٍغدي : قىاؿى  أىنو مىٍسعيكد اٍبف عىف كىري  .إمَّعة تىٍغدي  كىالى  متعٌممان, أىك عى
 ييتىابع فىييكى  عىٍزـ, كىالى  لىوي  رىٍأم الى  الًَّذم الرجؿ اإلمَّعة أصؿ: عبيد أىبيك قىاؿى 

 (ْ).شىٍيء عمى يثبت كىالى  رىٍأيو, عمى أحد كؿٌ 

                                 
 .ٔسكرة االنشراح:اآلية  (ُ)
 .َّْ/ٖلساف العرب  (ِ)

 عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ)بالقاىرة العربية المغة مجمع: الكسيط المعجـ (ّ)
 .ٕٖٔ/ِالدعكة  دار(: النجار محمد/  القادر

 (ىػَّٕ :المتكفى) منصكر أبك اليركم, األزىرم بف أحمد بف محمد: المغة تيذيب (ْ)
: ُبيركت,ط – العربي التراث إحياء دار: مرعب عكض محمد: المحقؽ
 .ُٖٓ/ّـ,ََُِ
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: المكاف في إٌما االجتماع يقتضي مع" "كجاء في المفردات لمراغب:)
 :نحك

 المعنى في أك معا, كلدا: نحك. الزماف في أك الدار, في معا ىما
 صار ما حاؿ في لآلخر أخا صار أحدىما فإف كاألب, األخ: نحك كالمتضايفيف

ما أخاه, اآلخر  :نحك. كالٌرتبة الٌشرؼ في كا 
 لفظ إليو المضاؼ ,كأفٌ  الٌنصرة معنى كيقتضي العمٌك, في معا ىما

 چ ې  ۉ  ۉ  ې  ېچ : تعالى قكلو نحك , المنصكر ىك «مع»
 مع الذم: أم (ُ)

  ى  ى  ىی  چ كقكلو ناصرنا,: أم. منصكر ىك معنا اهلل: قكلو في إليو يضاؼ

چى
 چڦ  ڦ  چ ڦ  ڦ چ  , (ِ)

چ  ى  ى  ى  ىچ  , (ّ)
 چڱ  ڱ  ڱ   ں  چ , (ْ)

 لكؿٌ  يقكؿ أف شأنو مف: ًإمَّعىةه  كرجؿه . (ٔ)(چٹ  ڤ  ڤچ  :مكسى عف كقكلو (ٓ)
كمف ىنا يتبيف لنا أف كممة )مع( تأتي لمعاف بحسب كركدىا  (ٕ).معؾ أنا: كاحد

كالزماف,كالنصرة,كالعندية في سياؽ الكبلـ منيا المصاحبة ,كاالجتماع في المكاف 
. 

                                 
 َْ سكرة التكبة:اآلية (ُ)
 .ُِٖ سكرة النحؿ:اآلية (ِ)

 .ْ سكرة الحديد:اآلية (ّ)

 .ُّٓ سكرة البقرة:اآلية (ْ)

 .ُْٗ سكرة البقرة :اآلية (ٓ)

 .ِٔ:اآلية سكرة الشعراء (ٔ)

 عدناف صفكاف: المحقؽ(ىػَِٓ: ت) األصفياني القرآف لمراغب غريب في المفردات (ٕ)
 .ُٕٕىػ, ُُِْ -: ُبيركت ط دمشؽ - الشامية الدار القمـ, دار: الداكدم
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 ااًلٍشًترىاؾي  ًبوً  الًَّذم اأٍلىٍمرً  ًفي ااًلٍجًتمىاعي  :أما المعٌة فً االصطالح
مىاًنوً  ديكفى   في إٌما االجتماعكلعؿ تعريؼ الراغب أشمؿ حيث عرفيا بأنيا) (ُ).زى

 . (ِ),أك الزماف ,أكفي المعنى ,أك الرتبة كالشرؼ ,أك النصرة(المكاف
 األلفاظ المقاربة للفظة )المعٌة(الثانً :المطلب 

بعد التعريؼ بمفظة المعية جاء دكر الكممات المقاربة ليذه المفظة ,التي 
قد تساىـ في إبراز لفظة المعية بشكؿ أكضح ,كذلؾ ألف المفظة قد تككف ليا 
دالالت رئيسة كاضح تدؿ عمى المعنى المراد كقد تككف ليا دالال ت فرعية أك 

ىـ تمؾ األلفاظ المقاربة عمى إظيار تمؾ  الدالالت  كىك نكع مف مركنة بعيدة تسا
نص القرآني, كاأللفاظ المغة العربية كداللة عمى إعجاز الكممة إذا كردت في ال

 المقاربة ىي:
  اْلِحْفظِ  أوال :

فيظ الغىٍفمة, كقٌمة التَّعاىدي  كىك النّْسياف, نقيض لغة: كَّؿ: كالحى  بالشيء الميكى
فىظىةي . يحفىٍظو   المبلئكة مف آدىـ بني أعماؿ ييحصيكف الذيف كىـ الحافظ, جمع كالحى

: أم كذا, كاستىٍحفىٍظتيو لنفسي, بو احتفظت: تقكؿ الحفظ, خيصيكص: كاالحتفاظ. 
فُّظ.   عميؾ يحفىظو أف سألتو ذىران  الغىٍفمة ًقٌمة: كالتىحى  الكبلـ في السٍَّقطة مف حى

مكات مف األمكر عمى الميكاظىبة: كالميحافىظة. كاألمكر : كالًحفاظ. كنحكه كالعمـ الصَّ
فيظة, منو كاالسـ الحركب, عند كمىٍنعييا المىحاـر عمى الميحافظة  ذك ىك: يقاؿ الحى
فائظ كأىؿ. حفيظة  ماًنعكفى  ألمكرىـ, ميتعاىدكفى  إخكانيـ, كراء مف الميحامكف: الحى
ًفظى )كقيؿ  (ّ)لعىٍكراًتيـ نىعىوي  ًحٍفظنا الشٍَّيءى ( حى يىاعً  ًمفٍ  مى  (ُ)الضَّ

                                 
 دار: إبراىيـ الفضؿ أبك محمد: المحقؽ(ىػْٕٗ: ت) لمزركشي: القرآف عمـك في البرىاف (ُ)

 ُٕٓٗ - ىػ ُّٕٔ ,: ُكشركائو ط الحمبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء
 .ِْٕ/ْـ/

 .ُٕٕينظر المفردات لمراغب األصفياني ص(ِ)

 ميدم د: المحقؽ(ىػَُٕ: ت) البصرم الفراىيدم أحمد بف لمخميؿ: العيف كتاب:  (ّ)
 المغة تيذيب:  .كينظرُٖٗ/ّاليبلؿ, كمكتبة دار: السامرائي إبراىيـ د المخزكمي,
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قمة الشٍَّيء, ميرىاعىاة عمى اٍلميكىاظبىةفقيؿ ىي  :أما فً االصطالح  كى
نوي  اٍلغىٍفمىة مف ىنا يتبيف أف بيف الحفظ كالمعية خصكص كعمكـ كذلؾ ألف (ِ).عى

المعية حفظ مع نصر كتأييد بينما الحفظ ال يشترط فيو النصر كما ال يشترط 
 التأييد.

 ثانٌا : المصاحبة

ًحبىوي يقاؿ  مشتقة مف صحب: :لغة بيوي  صى ٍحبىةن  يىٍصحى حابة, بالضـ, صي  كصى
ٍحبه  الصاًحب كجمع. بالفتح  فاره مثاؿ بالضـ كصحبة كركب, راكب مثؿ صى
 األصحابً  كجمع. مصدره  األصؿ في كىي األصحاب,: بالفتح كالصحابة ,كفرىة

 ترخيـ يجكز كال. صاحبي يا معناه صاًح, يا النداء في كقكليـ. أصاحيبي 
مان  العرب مف سيًمعى  كحدىه, ىذا في إال المضاؼ  لو جعمتو: الشئ كأصحبتو. مرخَّ
ادي يقكؿ ابف فارس) (ّ).صاحبا اءي  الصَّ مىى يىديؿُّ  كىاًحده  أىٍصؿه  كىاٍلبىاءي  كىاٍلحى نىةً  عى  ميقىارى
بىًتوً  شىٍيءو  ميقىارى , ذىًلؾى  ًمفٍ . كى اًحبي ٍمعي  الصَّ ,: كىاٍلجى ٍحبي . كىرىٍكبه  رىاًكبه : ييقىاؿي  كىمىا الصَّ
ًمفى  , أىٍصحىبى : اٍلبىابً  كى فه , كىأىٍصحىبى . اٍنقىادى  ًإذىا فيبلى ؿي كيؿُّ . اٍبنيوي  بىمىغى  ًإذىا الرَّجي  شىٍيءو  كى

                                                                       
 بيركت - العربي التراث إحياء دار: مرعب عكض محمد: المحقؽ(ىػَّٕ: ت) لؤلزىرم

 .ِٓٔ/ْـ,ََُِ ,: ُط
 الخكارزمي الديف برىاف الفتح, أبك عمى, ابف المكاـر أبى السيد عبد بف ناصر: المغرب (ُ)

ًزلٌ   .ُِِتاريخ,ص كبدكف طبعة بدكف: العربي الطبعة الكتاب دار(: ىػَُٔ: ت) الميطىرّْ
 د. أ: المحقؽ(ىػُُٗ: ت) السيكطي الديف جبلؿ: كالرسـك الحدكد في العمـك مقاليد معجـ (ِ)

 مصر/  القاىرة - اآلداب مكتبة: عبادة إبراىيـ محمد
 .ََِ,صـ ََِْ - ىػُِْْ: ُط
 عبد أحمد: تحقيؽ(ىػّّٗ: ت)  لمجكىرم: العربية كصحاح المغة تاج ينظر:الصحاح (ّ)

 .ُُٔ/ُـ, ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ: ْبيركت ط – لممبلييف العمـ دار: عطار الغفكر



 

 

ٕٗٔ 

 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ـى  ءى بىوي إ فىقىدً  شىٍيئنا الى مىالؾ اٍلمرىاًفؽ الصاحبكجاء في المعجـ الكسيط أف (ُ)(ٍستىٍصحى  كى
 . (ِ)الشٍَّيء عمى كالقائـ الشٍَّيء

 فإف الشيء, في كالمشاركة المكافقة: المصاحبة :أما فً االصطالح
ف حقيقة فأصحاب كاجتماع مبلقاة مع تتابعكا  (ّ)فمجاز ال كا 

مف ىنا يتبيف أف المعية قد تككف مصاحبة لمشيء مف االبتداء إال أف 
بينما المعية تستدعي ذلؾ كما تستدعي الحفظ المصاحبة تفيد االستمرارية كقد 

 تقتضي اإلحاطة كال يشترط ذلؾ في الصحبة.كفي كبلىما يككف التأييد كاضحان.
 ثالثا : الرعاٌة

 .حفظو: كًرعايىةن  رىٍعيا يىٍرعاهي  رىعاهي  :لغة
ٍفعيكؿو  ًبمىٍعنى فىًعميىةه : رىًعيَّتيو كىـ رىاعييـ فىييكى  قكـ أىمر كلى مف ككؿ  .مى

  

                                 
: ىاركف محمد السبلـ عبد: المحقؽ(ىػّٓٗ: ت) فارس بف أحمد: المغة مقاييس معجـ  (ُ)

 .ّّٓ/ّ,.ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ: النشر الفكر,عاـ دار
 عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ)بالقاىرة العربية المغة مجمع: الكسيط المعجـ (ِ)

 .َٕٓالدعكة,ص دار(: النجار محمد/  القادر
 الخالؽ عبد ّٖ الكتب عالـ(: ىػَُُّ: ت) التعاريؼ:لممناكم ميمات عمى التكقيؼ (ّ)

 اصطبلحات في العمـك جامع .كينظرَّٕـ صَُٗٗ-ىػَُُْ ,: ُالقاىرة ط-ثركت
 عرب(ىػُِ ؽ: المتكفى) نكرم األحمد الرسكؿ عبد بف النبي عبد القاضي: الفنكف
 , :ُط بيركت/  لبناف - العممية الكتب دار: فحص ىاني حسف: الفارسية عباراتو
 .ُِٗ/ّـ,َََِ - ىػُُِْ



 

 

ٕٕٗ 

آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

قد ًفي استحفظو,: اياىـ استرعاه كى  ظمـ فقد الذٍّْئب استىٍرعىى مف"  اٍلمثؿ كى
 الحفظ,: ك الرعاية(ِ).مكضعيىا غير اأٍلىمىانىة كضع فقد خائنا اٍئتمف مف أىم (ُ)"

 جعمتيا: كأرعيتيا رٍعينا, الغنـ رعيت: يقاؿ الغنـ, في: الرعي يستعمؿ ما كأكثر
 (ّ).الكؤل": بالكسر" كالرعي, الرعاية, فعمو عمى فيطمؽ حافظ,: فالراعي ترعى,
ٍيدىه كرىعى قَّو عى ًفظىو,: كحى اةي  الرٍَّعيا ذىًلؾى  كيؿّْ  ًمفٍ  كىااًلٍسـي  حى : كالرٍَّعكىل, كالميرىاعى

مىى كاإًلٍبقاءي  المحافىظة  كىذىا أىٍمري  ييقىاؿي : سىًعيدو  أىبك قىاؿى . اإًلٍبقاء: كاإًلٍرعىاء. الشيءً  عى
ييقىاؿي . عميَّ  كأىٍرعىى يبً  أىٍرفىؽي  مىٍيوً  أىٍرعىٍيت: كى مىٍيوً  أىٍبقىٍيت ًإذىا عى ًفي. كرًحٍمتىو عى ًديث)  كى اٍلحى
ٍيشو  ًنساءي  مىى أىٍحناهي  ًنساءو  خيري  قيرى اهي  ًصغىًره ًفي ًطٍفؿو  عى مىى كأىٍرعى  ذاتً  ًفي زكجو  عى
ٍفؽً  الًحٍفظً  الميراعاةً  ًمفى  ىيكى  ؛(ْ)يدًه( ٍنوي, كاألىٍثقاؿً  الكيمىؼً  كتىٍخًفيؼً  كالرّْ  يدهً  كذاتي  عى
 . (ٓ)كغيرهً  ماؿو  ًمفٍ  يىٍمًمؾي  عىمَّا ًكنايةه 

 . (ٔ)كالمبلحظة فيي الحفظ :أما فً االصطالح

                                 
 المأمكف دار: قطامش المجيد عبد الدكتكر: المحقؽ (ىػِِْ: ت) سبٌلـ بف: األمثاؿ ينظر(ُ)

 العسكرم ىبلؿ أبك: األمثاؿ جميرة .كِْٗـ,ص َُٖٗ - ىػ ََُْ ,: ُلمتراث ,ط
: ت) األمثاؿ: لمميداني مجمع .كِٓٔ/ِبيركت, – الفكر دار(: ىػّٓٗ نحك: ت)

 .َِٔ/ُلبناف, بيركت, - المعرفة دار: الحميد عبد الديف محيى محمد: المحقؽ(ىػُٖٓ
 .ِّٗ/ِ األعظـ كالمحيط المحكـ (ِ)
 اهلل, عبد أبك البعمي, الفضؿ أبي بف الفتح أبي بف محمد: المقنع ألفاظ عمى المطمع (ّ)

 مكتبة: الخطيب محمكد كياسيف األرناؤكط محمكد: المحقؽ(ىػَٕٗ: ت) الديف شمس
 .ّٕٗ,ص- ىػُِّْ: ُلمتكزيع ط السكادم

 المىبلىًئكىةي  قىالىتً  ًإذٍ باب قكلو تعالى ) ّّْْركاه البخارم في صحيحو  عف أبي ىريرة برقـ (ْ)
ـي  يىا ٍريى (  اٍبفي  ًعيسىى المىًسيحي  اٍسميوي  ًمٍنوي  ًبكىًممىةو  ييبىشّْريؾً  المَّوى  ًإفَّ  مى ـى ٍريى .كمسمـ في ُْٔ/ْمى

اًئؿً  ًمفٍ  بىابي   ِِٕٓصحيحو عف أبي ىريرة أيضان برقـ   .ُٖٓٗ/ْ قيرىٍيشو  ًنسىاءً  فىضى

 .ِّٗ/ُْلساف العرب (ٓ)
 لمطباعة النفائس دار: قنيبي صادؽ حامد - قمعجي ركاس محمد: الفقياء لغة معجـ (ٔ)

 .ِِْـ,ص ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ ,: ِكالتكزيع :ط كالنشر



 

 

ٕٖٗ 

 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

مف ىنا يتبيف لنا أف الرعاية تككف معنكية كال يشترط أف تككف مرافؽ 
كالزماف فيي المكاف  كالزماف بينما المعية يككف فييا رعاية مع مبلزمة المكاف 

 أخص مف الرعاية,كاهلل أعمـ.
 المطلب الثالث:صور المعٌة

كرد في القرآف ذكر معية اهلل تعالى في مكاضع شتى تارة عمى مستكل 
األفراد كتارة أخرل مع أصناؼ مف الناس كبشركط, كفي ىذا المطمب سكؼ أبيف 

 صكران مف ىذه المعية ؛
المعية تككف بالحفظ كالمنعة مف  كىذه ليية مع األنبياء.المعية اإل :أولًا

األعداء كالنصرة عمييـ كغالبا ما تككف حاؿ اجتماع أىؿ الكفر عمييـ  فيأتي 
ڭ   ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  چالتأييد مف اهلل ليـ فينجيـ مما ىـ فيو, قاؿ تعالى

چى  ىې  ې  ې  ې    ىۅ  ۅ  ى
كمف تمؾ الصكر ما جاء في قكلو تعالى عمى  (ُ)

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹچ لساف سيدنا مكسى كقد حاصره جيش فرعكف 
 ىىًذهً  (ِ)

ًعيَّةي  , ًبًعبىاًدهً  اٍلمى ٍؤًمًنيفى عىانىةً  كىًىيى  اٍلمي كىالتٍَّكًفيؽً  كىالنٍَّصرً  ًباإٍلً
,فقد تجمت معية اهلل  (ّ)

 تخمؼ ضمف  ما كعده اهلل مف النصر كال كىي مف لرسكلو في ىذه الصكرة 
 )سييديف(: قاؿ كالتأييد, النصر تقتضي الخاصة,التي ىي المعية ىذه.(ْ)لكعده
 كأنو الحصر ىذا قرب إلى إشارة )سييديف(: قاؿ بؿ ييديف, سكؼ: يقؿ كلـ

                                 
 .َُُسكرة يكسؼ:اآلية (ُ)

 .ِٔالشعراء:اآلية سكرة (ِ)

 القادر عبد بف المختار محمد بف األميف محمد: بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء: (ّ) 
 - ىػ ُُْٓ:  النشر لبناف عاـ - بيركت, الفكر دار(: ىػُّّٗ: ت) الشنقيطي الجكني
 ـ ُٓٗٗ

 محمد أحمد: المحقؽ(ىػَُّ: ت) الطبرم جرير ابف: القرآف تأكيؿ في البياف جامع ينظر(ْ)
 .ُٓ/ِـ, َََِ - ىػ َُِْ ,ُالرسالة:ط مؤسسة: شاكر



 

 

ٕٗٗ 

آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ٴۇ  ۋ   چ كقكلو تعالى لو كألخيو ىاركف  ,(ُ)حصؿ الذم ىك كىذا قريبان, سيزكؿ

چۅ  ى  ى  ې  ۅۋ
افىا الى : أىمٍ  (ِ) ا أىٍسمىعي  مىعىكيمىا فىًإنًَّني ًمٍنوي, تىخى مىكيمى مىوي, كىبلى كىبلى  كى

مىكىانىوي, مىكىانىكيمىا كىأىرىل مىيَّ  يىٍخفىى الى  كى  ًبيىًدم, نىاًصيىتىوي  أىفَّ  كىاٍعمىمىا شىٍيءه, أىٍمًركيـٍ  ًمفٍ  عى
بىٍعدى  ًبًإٍذًني ًإالَّ  يىٍبًطشي  كىالى  يىتىنىفَّسي  كىالى  يىتىكىمَّـي  فىبلى  نىٍصًرم ًبًحٍفًظي مىعىكيمىا كىأىنىا أىٍمًرم, كى  كى

تىٍأًييًدم تعميؿ لمكجب النيي كمزيد تسمية ليما كالمراد بالمعية كماؿ  كىك   (ّ).كى
أم ما جرم بينكما كبينو مف  چى  ېچ الحفظ كالنصرة كما ينبئ عنو قكلو تعالى 

كؿ حاؿ ما يميؽ بيا مف دفع ضر كشر كجمب نفع كخير  قكؿ كفعؿ فأفعؿ في
كيجكز أف ال يقدر شيء عمى معنى إنني حافظكما سميعا بصيرا كالحافظ 

 .(ْ)الناصر إذا كاف كذلؾ فقد تـ كبمغت النصرة غايتيا
كمف تمؾ الصكر معية اهلل لرسكلو سيدنا محمد حينما أخرجو قكمو 

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ۀ  ہ  ہ  چ كحاكلكا قتمو ,قاؿ تعالى 

چ..ڭ  ې   ې  ۉ  ۉ  ې  ې
ـه  ىىذىا  (ٓ) ؿَّ  عىزَّ  المَّوً  ًمفى  ًإٍعبلى  رىسيكًلوً  ًبنىٍصرً  اٍلميتىكىفّْؿي  أىنَّوي  كىجى

ٍعزىازً  رىهي  قىدٍ  كىأىنَّوي  ييًعينيكهي, لىـٍ  أىكٍ  أىعىانيكهي  ًديًنًو, كىاً  كىٍثرىةً  اأٍلىٍكًليىاًء, ًقمَّةً  ًعٍندى  نىصى  اأٍلىٍعدىاًء, كى
وي  )ًإذٍ  كىاٍلعيدىًد؟ اٍلعىدىدً  ًمفى  كىٍثرىةو  ًفي كىىيكى  اٍليىٍكـى  ًبوً  فىكىٍيؼى  كا( الًَّذيفى  أىٍخرىجى  مىكَّةى  ًمفٍ  كىفىري

                                 
 دار(: ىػُُِْ: ت) العثيميف محمد بف صالح بف محمد: الحديد - الحجرات تفسير ينظر(ُ)

 .ُْٓـ,ص ََِْ - ىػ ُِْٓ ,: ُالرياض:ط , الثريا
 .ْٔسكرة طو: اآلية (ِ)
 طيبة دار: سبلمة محمد بف سامي: المحقؽ(ىػْٕٕ: ت) كثير البف: العظيـ القرآف تفسير (ّ)

 .ِٔٗ/ٓـ, ُٗٗٗ - ىػَُِْ,   ِط: كالتكزيع لمنشر
 ُٖ/صٔتفسير أبي السعكد ج (ْ)
 .َْسكرة التكبة: اآلية  (ٓ)



 

 

ٕٗ٘ 

 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

كا ًحيفى  يقكؿ أىؿ التفسير  معنى المعية ىنا   (ُ)ًبقىٍتًموً  كىىىمُّكا تىٍبًيينىوي  كىأىرىاديكا ًبوً  مىكىري
 .(ِ) النصر كاليداية كالنجاة كالحفظ

ال تحزف إف اهلل معنا  بالعكف كالعصمة كالمراد كيقكؿ أبك السعكد : )أم 
بالمعية الكالية الدائمة التي ال تحـك حكؿ صاحبيا شائبة شيء مف الحزف كما ىك 

يو مف المتبكعية ىك المتبكعية المشيكر مف اختصاص مع بالمتبكع فالمراد بما ف
 .(ّ)(في األمر المباشر

أحدىا بمعنى كيقكؿ أبك بكر ابف فكرؾ؛ لمعنى المعية ىنا كجكىا:
الصحبة في البقعة كالمجاكرة لمف فييا كذلؾ ال يميؽ باهلل سبحانو كيككف أيضا 

 چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چچ بمعنى العمـ كما قاؿ 
سامع كالمعنى فيو أنو عالـ بكـ  (ْ)

 .لكبلمكـ راء ألعمالكـ كأشخاصكـ كذلؾ جائز في كصفو كيشمؿ الكافر كالمؤمف
فأما إذا قيؿ إنو مع المؤمف تخصيصا بمعنى النصرة كالمعكنة فيككف معنى 
الخبر أف اهلل تعالى يكـر نبيو محمدا صمى اهلل عميو كسمـ بأبمغ الكرامات حتى 

رة كالمعكنة كالمقاعد المقربة مف اهلل يقعده في أرفع المقاعد عنده كىك معو بالنص

                                 
 محمد أحاديثو كخرج حققو: المحقؽ(ىػَُٓ: ت) لمبغكم : القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ (ُ)

 ,: ْ:ط طيبة دار: الحرش مسمـ سميماف - ضميرية جمعة عثماف - النمر اهلل عبد
 .ْٗ/ْـ, ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ

تفسير  ّٖٖ/ّكتفسير البغكم  , ُِٔ/ٔزاد المسير  ,ِٕٓ/ُالطبرم  جامع البياف, (ِ)
ركح المعاني , ُٗ/ٕتفسير البحر المحيط  , َُٔ/ُّتفسير القرطبي  َٓ/ْالسمعاني 

ُٗ/ٖٓ . 
 .ِٗٓ/ُْك ركح المعاني ٔٔ/ْتفسير أبي السعكد  (ّ)
 .ْسكرة الحديد, آية  (ْ)



 

 

ٕٗٙ 

آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

تعالى مقامات الطاعات كدرجات الكرامات دكف ما ىك مف طريؽ الصحبة في 
 .(ُ)(المكاف كالمجاكرة لمف فيو

تعالى  كرد القرآف ذكر معية اهللعية اإلليية مع األمـ كاألقكاـ. أالم :ثانياًا
چ  چ  ڃ  چسرائيؿ مع أمـ بشركط كمع أناس بأكصاؼ فمع األمـ قاؿ في بني إ

ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ   ڍ    ڌڇ  ڇ   ڎ  ڎ  ڇڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇ

چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ    ڱڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
فكضع  (ِ)

يبتعد المقاؿ التفسيرم في ككف المراد مف المعية لمعيتو شركطا بينتيا اآلية, كلـ 
كالمعنى إني معكـ بالعمـ كالقدرة فأسمع كبلمكـ )كؿ اإلماـ الرازم قىنا النصرة ي

 (ًإٌنى مىعىكيـٍ )كأرل أفعالكـ كأعمـ ضمائركـ كأقدر عمى إيصاؿ الجزاء إليكـ فقكلو 
عالى ىذه المقدمة مقدمة معتبرة جدان في الترغيب كالترىيب ثـ لما كضع اهلل ت

چ الكمية ذكر بعدىا جممة شرطية كالشرط فييا مركب مف أمكر خمسة كىي قكلو 

چڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ   ڍ
(ّ)

كذلؾ إشارة  چڍ  ڌچ كالجزاء ىك قكلو   
 .(ْ)(إلى إزالة العقاب

المعية اإلليية مع األفراد) المؤمنيف(؛كقد جاءت ىذه المعية مف  :ثالثاًا
چ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڃڦ  چ  چ  چ  چچ:قبؿ اهلل لعباده المؤمنيف في قكلو تعالى

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ        ڈ  ڍ  ڍ  ڇ
 ًمفٍ  ًبوً  آمىفى  مىفٍ  مىعى  المَّوى  أم إفَّ  .(ٓ)

مىى ًعبىاًدهً  , ًبوً  كىفىرى  مىفٍ  عى ـٍ ريىيـٍ  ًمٍنيي , يىٍنصي ـٍ مىٍيًي مىى بىٍدرو  يىٍكـى  أىٍظيىرىىيـٍ  كىمىا عى  عى

                                 
, ىػَْٔبف فكرؾ األصبياني الكفاة: مشكؿ الحديث كبيانو :  أبك بكر محمد بف الحسف  (ُ)

 / ُ ـ , الطبعة : الثانية , تحقيؽ : مكسى محمد عمي ُٖٓٗ -بيركت  -عالـ الكتب 
ّّٗ . 

 .ُُِسكرة المائدة: اآلية  (ِ)
 .ُِسكرة المائدة: اآلية  (ّ)
 .ُْٔ/ُُالتفسير الكبير  (ْ)
 .ُٗسكرة األنفاؿ: اآلية (ٓ)
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اٍلميٍشًرًكيفى 
فالمعية ىنا جاءت لعباده المؤمنيف كقد أجمع أىؿ التفسير عمى أنيا  (ُ)

ًليفى  سينَّتي  مىضىتٍ  فىقىدٍ : الكمبي كقد قاؿ (ِ)المعكنة كالنصرة  أنبيائو اهلل ينصر أف اأٍلىكَّ
كقد صرح اهلل جؿ جبللو بيذه النصرة في آيات أخرل منيا ,(ّ)معيـ آمف كمف

 چڤ  ڦ  ڦ ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ قكلو تعالى
 بالحجة, يككف قد النصر (ْ)

 كالمؤمنيف لؤلنبياء كاف قد ىذا ككؿ العدك, بإىبلؾ كيككف كالقير, بالغمبة كيككف
 اهلل نصرىـ كقد خالفيـ, مف عمى بالحجة منصكركف فيـ تعالى, اهلل قبؿ مف

 معيـ, آمف مف مع عدكىـ,كأنجاىـ بإىبلؾ نصرىـ كقد ناكأىـ, مف عمى بالقير
 چھ  ھ  ھ  ے   ے   چ كمنيا قكلو تعالى (ٓ)ليـ باالنتقاـ نصر يككف كقد

: أىم (ٔ)

                                 
 الدكتكر: تحقيؽ(ىػَُّ: ت) الطبرم جرير البف: القرآف آم تأكيؿ عف البياف جامع  ينظر(ُ)

 بدار اإلسبلمية كالدراسات البحكث مركز مع التركي:بالتعاكف المحسف عبد بف اهلل عبد
 ُُـ, ََُِ - ىػ ُِِْ ,: ُ:ط ىجر دار: يمامة حسف السند عبد الدكتكر ىجر

/ٗٓ. 
 التفسير:البف الجكزم عمـ في المسير زاد .كّّْ/ّ القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ ينظر(ِ)

 ُِِْ -ُبيركت:ط – العربي الكتاب دار: الميدم الرزاؽ عبد: المحقؽ(ىػٕٗٓ: ت)
 البردكني أحمد:  تحقيؽ(ىػُٕٔ: ت) لمقرطبي : القرآف ألحكاـ الجامع .كُٖٗ/ِىػ,

براىيـ  .كّٕٖ/ٕـ, ُْٔٗ - ىػُّْٖ ,ِالقاىرة:ط – المصرية الكتب دار: أطفيش كا 
 عمي محمد تصحيح: المحقؽ(ىػُْٕ: المتكفى) التنزيؿ:لمخازف معاني في التأكيؿ لباب

 .َّّ/ِىػ, ُُْٓ -ُبيركت,ط – العممية الكتب دار: شاىيف
: ت) السمرقندم إبراىيـ بف أحمد بف محمد بف نصر الميث أبك: العمـك بحر ينظر(ّ)

 .ُِ/ِ,(ىػّّٕ
 .ُٓسكرة غافر:اآلية (ْ)

: كتعميؽ تحقيؽ(ىػْٖٔ: ت) النيسابكرم, لمكاحدم, المجيد: القرآف تفسير في الكسيط (ٓ)
 صيرة, محمد أحمد الدكتكر معكض, محمد عمي الشيخ المكجكد, عبد أحمد عادؿ الشيخ

 العممية, الكتب دار: عكيس الرحمف عبد الدكتكر الجمؿ, الغني عبد أحمد الدكتكر
 .ُٕ/ْ,ـ ُْٗٗ - ىػ ُُْٓ, ُلبناف,ط – بيركت

:اآلية (ٔ)  .ْٕسكرة الرـك
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قيؿ بإنجائيـ, اٍلميؤمًنيفى  نٍصرىة: أىم ٍنييـ, بالذب اٍلميؤمًنيفى  نٍصرىة: كى دفع عى  اٍلعىذىاب كى
ٍنييـ  .(ُ) عى

 المبحث الثانً 
 أنواع المعٌة

لقد تنكعت معية اهلل لعباده فتارة تككف بالحفظ كتارة تككف بالنصر 
كأخرل بالعمـ كغير ذلؾ كسكؼ أتحدث عف أنكاع ىذه المعية عمى شكؿ مطالب 

 لكي تتبيف لنا ىذه األنكاع بكضكح؛
 المطلب األول:العلم

 مع تعالى العمـ؛ فاهلل بمعنى تككفكىذه شاممة لمعباد جميعان فالمعية فيو 
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ    چ : قاؿ كما  ,(ِ)بالجميع ألنو العالـ بالعمـ, الجميع

چ  چ      چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ

 چڃ    ڃ
(ّ) . 

ًعيَّةً  كىأىٍصؿي  , ًفي اٍلمى ٍجرىاـً , عىفٍ  مينىزَّهه  تىعىالىى كىالمَّوي  اإٍلً ٍبًدهً  مىعى  فىييكى  ذىًلؾى  ًباٍلًعٍمـً  عى
اطىةً  حى كىاإٍلً
ًعيَّةي  كىذه تسمى.(ْ) رً  كتككف بالسٍَّمعً  اٍلعىامَّةي  اٍلمى كىاٍلًعٍمـً  كىاٍلبىصى

قاؿ  (ٓ)
 قالىوي  ما إبطاؿى  بذلؾى  كقصديكا بعمًمًو, معيـ أنَّو أرادى  إنَّما: السمؼً  عمماءً  بعض
,  المعيةى  ىذهً  إفَّ : قاؿى  كممف.القرآفً  مف فيمىوي  كال قالىوي  قبميـ أحده  يكفٍ  لـ مما أكلئؾى

                                 
 .ُِٗ/ْ القرآف تفسير ينظر(ُ)
 بندكيش القادر عبد عبلؿ: كتحقيؽ دراسة(ىػَْٔ: ت) : فكرؾ ابف تفسير ينظر(ِ)

 ََِٗ - َُّْ: ُالسعكدية,ط العربية المممكة - القرل أـ جامعة(: ماجستير)
 .ُُْـ,ص

 .ْسكرة الحديد:اآلية(ّ)
 محمد صدقي: المحقؽ(ىػْٕٓ: ت) األندلسي حياف ألبي: التفسير في المحيط البحر (ْ)

 .ّٔ/ْىػ, َُِْ: بيركت :الطبعة – الفكر دار: جميؿ
: ت) الحنبمي عادؿ البف الكتاب: عمـك في المباب .كِٖٓ/ْينظر تفسير ابف كثير (ٓ)

 دار: معكض محمد عمي كالشيخ المكجكد عبد أحمد عادؿ الشيخ: المحقؽ (ىػٕٕٓ
 .ٖٕ/ّـ,ُٖٗٗ- ىػ ُُْٗ ,ُلبناف,ط/  بيركت - العممية الكتب
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, بفي  ميقاًتؿي  بالعمـ كقاؿ  (ُ).عباسو  ابفً  عف عف عكرمةى, ركاهي  أنىو عنو كركمى  حيَّافى
 المجازاة عمى ككعد تكعد كليذا كاالطبلع, العمـ معية المعية, السعدم)كىذه

 مف منكـ يصدر بما بصير تعالى ىك: أم  چچ  چ    ڃ    ڃ  چ : بقكلو باألعماؿ
 عمييا, فمجازيكـ كفجكر, بر مف األعماؿ, تمؾ عنو صدرت كما األعماؿ,
 . (ِ)عميكـ كحافظيا

كىقىٍكًلوً  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٿ        ٹٱ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹچ : تىعىالىى كى

 چ ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   چ   چ  چ  چ
 قاؿ (ّ)

 يككف ما عممو, عمى شمكؿ استشياد ك ىذا(ْ).الناس بيف عامة اآلية ىذه: مجاىد
 إال بينيـ مسارة أك ثبلثة تناجى مف يقع ما بمعنى رابعيـ, ىك إال ثبلثة نجكل مف
 النجكل تككف كال التناجي, في رابعيـ كاف لك كما نجكاىـ فيعمـ رابعيـ اهلل كاف
 بذاتو معيـ ىك إال أكثر كال عددا, ذلؾ مف أدنى كال سادسيـ, ىك إال خمسة بيف
حاطة عمما  اهلل إف عميو, كيجازييـ القيامة, يكـ عممكا بما ينبئيـ ثـ كانكا, أينما كا 
 . (ٓ)محكـ تذييؿ كىذا عميـ, شيء بكؿ
كىمىا     ى  ى  ى  ى  ى   ى  ى    ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىچ : تىعىالىى قىاؿى  كى

   ى  ى  ى   ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى  ىڈ  ی  ی    ڈى   ى  ى  ى   ى  ى

 چ  ى      ى  ى     ى  ى   ى  ى  ى
 عمـك عف , يخبرفاهلل تعالى  (ٔ)

                                 
 بف طارؽ معاذ أبي: كترتيب جمع(ىػٕٓٗ: ت) رجب الحنبمي البف: التفسير ركائع ينظر(ُ)

 ََُِ - ُِِْ: ُالسعكدية,ط العربية المممكة - العاصمة دار: محمد بف اهلل عكض
 .ُّٗ/ُـ,

 .ّٕٖتفسير السعدم ص(ِ)
 .ٕسكرة المجادلة :اآلية  (ّ)

 .ُُٓ/ِ المجيد القرآف تفسير في الكسيط (ْ)
 َُبيركت:ط – الجديد الجيؿ دار: محمكد محمد الحجازم,: الكاضح التفسير:  ينظر(ٓ)
 .ُّٔ/ّ,ىػ ُُّْ -
 .ُٔسكرة يكنس: اآلية (ٔ)
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طبلعو مشاىدتو,  ضمف كفي كسكناتيـ, حركاتيـ, في العباد أحكاؿ جميع عمى كا 
 قد. كبكاطنكـ بظكاىركـ عالـ عميكـ, مطمع الدكاـ فإنو عمى لمراقبتو الدعكة ىذا,
ڻ  ٹ  چ قاؿ تعالى األشياء بجميع محيط فاعممو. (ُ)قممو بو كجرل عممو, بو أحاط

 چۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ےھ  ھ   ھ  ے  ھٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
(ِ) . 

 الصحبة المطلب الثانً:

 اٍنعىقىدى  المعية تأتي بمعنى الصحبة كالصحبة تقتضي الجية كالمكاف كقىدً 
ٍجمىاعي  مىى اإٍلً انىوي  أىنَّوي  عى يّْزً  كىاٍلًجيىةً  ًباٍلمىكىافً  مىعىنىا لىٍيسى  سيٍبحى كىاٍلحى

,فكؿ ما كرد في (ّ)
قاؿى  ڎ  چ تعالىالمَّوي  القرآف مف ذلؾ في حؽ اهلل فيي تعني غير الجية كالمكاف ى

چڎ
ٍعنىى: الثٍَّكًرمُّ  قىاؿى  كىاٍلًحيىاطىًة , ًبالنٍَّصرً  أىمٍ  (ْ) , ًعٍمميوي  اٍلمى ـٍ  أىٍجمىعىتً  آيىةه  كىىىًذهً  مىعىكي

مىى اأٍليمَّةي  أىٍجمىعىتً  مىى تيٍحمىؿي  الى  كىأىنَّيىا ًفييىا, التٍَّأًكيؿً  ىىذىا عى ًعيَّةً  ًمفى  ظىاًىًرىىا عى  اٍلمى
ةه  كىًىيى  ًبالذَّاًت, مىى حيجَّ ٍيًرىىا ًفي التٍَّأًكيؿى  مىنىعى  مىفٍ  عى  ًمفً  مىٍجرىاىىا ييٍجرىل ًممَّا غى
الىةً  ٍمؿً  اٍسًتحى مىى اٍلحى قىاؿى . ظىاًىًرىىا عى  الى  مىا تىٍأًكيؿً  ًمفٍ  يىٍمتىًنعي  ًفيمىفٍ : اٍلعيمىمىاءً  بىٍعضي  كى
ٍمميوي  ييٍمًكفي  مىى حى قىدٍ  ظىاًىًرًه, عى ؿى  كى ؿى  اآٍليىةى, ىىًذهً  تىأىكَّ تىأىكَّ ري  كى جى دي  اٍلحى  ًفي المَّوً  يىًميفي  اأٍلىٍسكى

ٍقميوي  اتَّسىعى  لىكً  اأٍلىٍرًض, ؿى  عى ٍيرى  لىتىأىكَّ ٍعنىاهي  ًفي ىيكى  ًممَّا ىىذىا غى مى
كىذه المعية التي (ٓ)

تككف بمعنى الصحبة تككف مف جية المخمكقيف مع بعضيـ البعض قاؿ 
 چچ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچتعالى

 صمكا الذيف كاألنصار المياجريف: يعني (ٔ)
ٱ   ڦ  ڦ  ڦ  چ أخرل آية في تعالى اهلل كصفيـ الذيف ىـ: مقاتؿ كقاؿ القبمتيف, إلى

                                 
 .ّٕٔينظر تفسير السعدم ص(ُ)
 .َٕسكرة الحج:اآلية  (ِ)

 .ْْٗ/ِٗينظر تفسير الرازم  (ّ)
 .ُِسكرة المائدة:اآلية(ْ)

 محمد صدقي: المحقؽ(ىػْٕٓ: المتكفى) األندلسي حياف ألبي: التفسير في المحيط البحر (ٓ)
 .َُُ/َُىػ َُِْ: بيركت :الطبعة – الفكر دار,  جميؿ محمد

 .ُُٗسكرة التكبة:اآلية (ٔ)
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چڦ  پ 
اًدًقيفى  مىعى : كيقاؿ (ُ)  كعميان  كعثماف كعمر بكر أبا: يعني إيمانيـ, في الصَّ
 مع تككنكا كال صحبتيـ في أم بمعنى(ِ)أجمعيف عمييـ اهلل رضكاف
 أف القرآف مف شيء في كال العرب لغة في ليست المعية فمفظ كأيضا,(ّ)الكاذبيف

 چڦ  پ    ڦٱ  ڦ  ڦچ  قكلو في كما. باألخرل الذاتيف إحدل اختبلط بيا يراد
(ْ) , 

چى  ىې  چ  كقكلو
 چ  ى  ىچ  كقكلو , (ٓ)

 . (ٕ)كثير ىذا كمثؿ , (ٔ)
  المطلب الثالث :النصرة

 خصكصان  المؤمنيف مع تعالى يككف النصرة فاهللفالمعية تأتي بمعنى 
 .بالنصرة
 اإليماف مف كىدايتو,كتمكينو كفكائده, بألطافو, إياىـ تخصيصو: ليـ اهلل كنصرة

 :قسميف عمى فالمعٌية ,(ٖ)بو لئليماف إال يصمح ال كذلؾ كالمعرفة, بو,
 حؽ في عامة كىذه كالقدرة, بالعمـ المعيذة كىي عامة, معٌية: أحدىما

 كقد تقدـ ذكرىا...أحد كؿ
 بالمتقيف خاصة كىذه كالنصر, بالعىٍكف المعٌية كىي خاصة معٌية: كالثاني

 چى  ى  ى  ى  ى  ى  ىی  چ : تعالى اهلل قاؿ كليذا كالصابريف, كالمحسنيف

                                 
 .ِٔسكرة النكر:اآلية(ُ)

 .ٕٗ/ِ العمـك بحر (ِ)
 أبك المكلى,  الخمكتي الحنفي اإلستانبكلي مصطفى بف حقي إسماعيؿ :البياف ركح ينظر(ّ)

 ِٕٔ/ٓبيركت, – الفكر دار(: ىػُُِٕ: ت) الفداء
 .ِٗ اآلية:سكرة الفتح(ْ)

 .ُْٔ اآلية:سكرة النساء (ٓ)

 .ٕٓ اآلية:سكرة األنفاؿ (ٔ)

 الكتب دار: السكد عيكف باسؿ محمد: المحقؽ(ىػُِّّ: ت) لمقاسمي: التأكيؿ محاسف (ٕ)
 .ّْٕ/ُىػ, ُُْٖ -: ُبيركت:ط – العمميو

 .ُُْينظر تفسير ابف فكرؾ ص(ٖ)



 

 

ٕٕ٘ 

آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 چ  ى  ى  ى  ىچ كقاؿ (ُ)
كىي أيضان خاصة بأنبيائو .(ّ)كالصبر بالعكف: أم (ِ)

 چۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ جاء في قكلو تعالى بأنبيائو عمييـ السبلـ مف ذلؾ ما
 ىذا(ْ)

ظيار رسكلو بنصر المتكٌفؿ ىك أنو اهلل مف إعبلـ  يعينكه, لـ أك أعانكه دينو كا 
 بو كىك في ىذه اآلية يريد (ٓ)كثيرا كأعدائو قميبل أكلياؤه كاف حيف نصره قد كأنو

كمف ذلؾ ما جاء عمى لساف سيدنا مكسى عميو  (ٔ)كالمطؼ كاإلنجاء النصر
 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹچ السبلـ قاؿ تعالى

رىىيـٍ  (ٕ) ٍرؼً  كىرىدىعىييـٍ  زىجى  كىىيكى  الرٍَّدعً  ًبحى
, ٍعنىى كىبلَّ ـٍ  المَّوى  أًلىفَّ  ييٍدًركيككيـٍ  لىفٍ : كىاٍلمى صً  ًبالنٍَّصرً  كىعىدىكي , كىاٍلخىبلى ـٍ  مىًعيى  ًإفَّ  ًمٍنيي
بّْي اةً  طىًريؽً  ًإلىى قىًريبو  عىفٍ  سىيىٍيًديفً  رى فيًنيوً  النَّجى ييعىرّْ ًقيؿى .كى أىٍمرىىيـٍ  سىيىٍكًفيًني: كى

 (ٖ) . 
 المطلب الرابع:الحفظ.

كمف أنكاع المعية لمعبد ىي الحفظ كقد تجمى لنا في قكؿ مكسى عندما 
فقاؿ لو بعثو اهلل تعالى إلى فرعكف فقاؿ مكسى يا رب إنا نخاؼ طغياف فرعكف 

 چۅ  ى  ى  ې     ۅٴۇ  ۋ   ۋچ سبحانو كتعالى
افىا الى  فىاٍلميرىادي  (ٗ)  ًفي عىرىضى  ًممَّا تىخى

ٍفرىاطً  ًمفى  قىٍمًبكيمىا ٍفييكـي  ىيكى  ذىًلؾى  أًلىفَّ  كىالطٍُّغيىافً  اإٍلً ـً  ًمفى  اٍلمى  تىعىالىى أىنَّوي  ذىًلؾى  ييبىيّْفي  اٍلكىبلى
ا لىـٍ  ٍنييمى مّْ ةً  ًباآٍليىاتً  التٍَّكًذيبً  ًمفى  كىالى  الرَّدّْ  ًمفى  ييؤى ميعىارىضى رىةً  كى  ًإنًَّني: قىٍكليوي  أىمَّا السَّحى

                                 
 ُِٖ. اآلية:النحؿ سكرة(ُ)

 .ُّٓسكرة البقرة:اآلية (ِ)

 .ٖٕ/ّ الكتاب عمـك في المبابينظر (ّ)

 .َْسكرة التكبة:اآلية (ْ)

 بف محمد أبي اإلماـ: تحقيؽ(ىػِْٕ: ت) لمثعمبي,: القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ (ٓ)
 .ْٕ/ٓـ, ََِِ - ىػ ,ُِِْ: ُلبناف,ط – بيركت العربي, التراث إحياء دار: عاشكر

: ت) األندلسي عطية البف:  العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر ينظر (ٔ)
 -: ُبيركت :ط – العممية الكتب دار: محمد الشافي عبد السبلـ عبد: المحقؽ(ىػِْٓ

 .ّٔ/ّىػ, ُِِْ
 .ِٔسكرة الشعراء :اآلية (ٕ)
 .َُٔ/ٖالبحر المحيط (ٖ)

 .ْٔسكرة طو: أآلية(ٗ)



 

 

ٕٖ٘ 

 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

مىى كىاٍلًحٍفظً  اٍلًحرىاسىةً  عىفً  ًعبىارىةه  فىييكى  مىعىكيما مىى مىعىؾى  المَّو: ييقىاؿي  اٍلكىٍجوً  ىىذىا كىعى  كىٍجوً  عى
نىاًصرنا اٍلغىٍيرً  مىعى  يىكيكفي  مىفٍ  فىًإفَّ  كىأىرل مىعي أىسٍ : ًبقىٍكًلوً  ذىًلؾى  كىأىكَّدى  الدُّعىاءً  اًفظنا لىوي  كى  كىحى
كزي  ـى  الى  أىفٍ  يىجي نَّمىا يىنىاليوي  مىا كيؿَّ  يىٍعمى ا يىٍحريسيوي  كىاً  ـي  ًفيمى انىوي  فىبىيَّفى  يىٍعمى تىعىالىى سيٍبحى  أىنَّوي  كى
ا ًميعً  ًفي كىاٍلًعٍمـً  ًباٍلًحٍفظً  مىعىييمى ذىًلؾى  يىنىاليييمىا مىا جى  ًإزىالىةً  ًفي النّْيىايىةي  ىيكى  كى
ٍكؼً   چ ې  ۉ  ۉ  ې  ېچ : كسمـ عميو اهلل صمى محمد نبيو عف تعالى كقكلو(ُ)اٍلخى

 رسكؿ عمى بكر أبك فأشفؽ الغار فكؽ المشرككف طمع قيؿ كالحفظ بالنصرة (ِ)
ما  السبلـ عميو فقاؿ اهلل ديف ذىب اليكـ تصب إف فقاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل

كمنو قكلو تعالى في حؽ سيدنا محمد)صمى اهلل عميو  (ّ)ثالثيما اهلل باثنيف ظنؾ
 چ ڇ  ڇ    ڑ  ڑچ ( كسمـ

 العصمة كىذه, كقاية عميؾ كيجعؿ يحفظؾ معناه (ْ)
 التبميغ مف شيء عف تكقؼ أف يمكف التي المخاكؼ مف ىي اآلية في التي

 في فميست كنحكىا الكفار أقكاؿ كأما كنحكه, الجسـ في كاألذل كاألسر كالقتؿ
 فبل األذل عكارض فأما كاألسر القتؿ مف فيذه المعية خاصة بالحفظ  (ٓ)اآلية,
 چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ كقكلو كىك(ٔ)الجممة عصمة يمنع

 اهلل ًمفى  كىٍعدنا ذىًلؾى  فىيىكيكفي  (ٕ)
 (ٖ)كالحفظ بالنصرة إياه

  والمحّبة المطلب الخامس :الّتوفٌق

                                 
 .ْٓ/ِِتفسير الرازم (ُ)
 .َْسكرة التكبة :اآلية (ِ)

 عمي يكسؼ: أحاديثو كخرج حققو(ىػَُٕ: ت) لمنسفي(التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ) (ّ)
 .َٖٔ/ُـ, ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ ,: ُبيركت,ط الطيب, الكمـ دار: بديكم

 .ٕٔسكرة المائدة:اآلية(ْ)

 .ُِٖ/ِ: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر ينظر(ٓ)
 فتحي طارؽ: تحقيؽ(ىػٕٗٓ: ت) :البف الجكزم الغريب تفسير في األريب تذكرة ينظر(ٔ)

 .ٖٓـ,ص ََِْ - ىػ ُِْٓ :,ُلبناف,ط – بيركت العممية, الكتب دار: السيد
 .ْٔسكرة األنفاؿ :اآلية (ٕ)

 .َّٗ/ِّينظر تفسير الرازم (ٖ)
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آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 كجؿٌ  عزٌ  فقاؿ اإلحساف كأىؿ كالٌصابريف لممتٌقيف تعالى اهلل جعميا كقد
 چڱ ڱ ڱ ڱ ںچ

اءى (ِ)المتقي يصحب اهلل تكفيؽ أف تنبيو عمى كىذا ,(ُ) : ًبمىٍفظً  ,كىجى
مىى الدَّالَّةً  مىعى,: ًبمىٍفظً  ٍحبىةً  عى زىمىةً  الصُّ ا كىاٍلميبلى مىى حىضِّ ا ًبالتٍَّقكىل النَّاسً  عى  مىفٍ  ًإذٍ  دىاًئمن
ٍنتىًصري  اٍلغىاًلبي  فىييكى  مىعىوي  المَّوي  كىافى  اٍلمي

(ّ) . 
 چ  ى  ى  ى  ى  ىى   ى  ى  ى   ى  ىچ  قائؿ مف عزٌ  كقاؿ

(ْ)  ,
 چڳ  ڳ  ڳ        ڎڌ  ڎچ  قىاؿى  كىمىا لىييـٍ  النٍَّصرً  ًفي , يىٍعًني

 تىعىالىى فىكىأىنَّوي  (ٓ)
ًمفى  ـي  ًإذىا لىييـٍ  ضى مىى اٍستىعىانيكا ىي ٍبرً  طىاعىاًتوً  عى ةً  ًبالصَّ  تىٍكًفيقنا يىًزيدىىيـٍ  أىفٍ  كىالصَّبلى

تىٍسًديدنا كىأىٍلطىافنا كى
يىًزيدي : قىاؿى  كىمىا (ٔ) ( اٍىتىدىٍكا الًَّذيفى  المَّوي  كى  . (ٕ)ىيدلن

 قكلو عزٌ : مكضعيف في الحكيـ الٌذكر أثبتيا فقد لممحسنيف اهلل مٌعية أٌما
چ  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىی  چ  النحؿ في سكرة  كجؿٌ 

 محبتو بإظيار فنبو ,(ٖ)

                                 
 .ُْٗسكرة البقرة:اآلية (ُ)
 كالبقرة الفاتحة كتفسير المقدمة: ُ جزء(ىػَِٓ: ت) األصفياني الراغب تفسير ينظر(ِ)

 َُِْ: ُطنطا:ط جامعة - اآلداب كمية: بسيكني العزيز عبد محمد. د: كدراسة تحقيؽ
 .َْٗ/ُـ, ُٗٗٗ - ىػ

 .َِٓ/ِالبحر المحيط (ّ)
 (ّٔ/ كاألنفاؿ ,ِْٗ/ البقرة في ذلؾ كمثؿ) .ُّٓسكرة البقرة:(ْ)

 .ُّٕسكرة البقرة :اآلية (ٓ)

 .ُِٓ/ْينظر تفسير الرازم (ٔ)
 .ٕٔ اآلية:سكرة مريـ (ٕ)

 .ُِٖسكرة النحؿ:اآلية (ٖ)
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 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 چہ  ہ  ہ  ہ  چ  سبحانو كقكلو. (ُ)منزلتيـ شرؼ عمى لممحسنيف محبتو
 مًعيف (ِ)

 (ّ)كالعصمة بالتكفيؽ كىاٍلًفٍعؿ باٍلقىٍكؿ اٍلميٍحًسًنيفى 
د ييأكمف كؿ ما تقدـ مف اقكاؿ اىؿ العمـ تبيف اف المعية ىي الحفظ كالت

ليي ألتباعو مف المؤمنيف إكالنصر كالتكفيؽ كيمكف القكؿ أف المعيةى: بأنيا تأييد 
كبالحفظ كالعصمة مف السكء في الحياة  محف كالببليابالنصر في مكاجية ال

-كاهلل اعمـ -كالتمكيف بالثبات كالغمبة كىك ما ينتج عنو الكالية الدائمة لصاحبيا  
.  

 المبحث الثالث
 شروط المعٌة

لكي تككف ىناؾ معية مف اهلل ال بد مف تكفر شركط في األفراد 
كالجماعات ,كفي ىذا المبحث سكؼ أسمط الضكء عمى ىذه الشركط عمى شكؿ 

 مطالب؛
 المطلب األول:الصبر

صبر يصبر فيك صابر كصبير كصبكر كتصبر  ,الصبر نقيض الجزع
كاصطبر كاصبر كأصبره أمره بالصبر كصبره كجعؿ لو صبرا كصبر بو كنصر 

ٍبري .ك (ْ)صبرا بس: الصى بىر كقد. الجزع عف النفس حى  يىٍصًبري  المصيبة عند فبلفه  صى
ٍبران  بىٍرتيوي . صى  چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  چ  تعالى اهلل قاؿ. حبٍستو: أنا كصى

ابف قاؿ (ٓ)

                                 
 .َْٗ/ُينظر تفسير الراغب األصفياني (ُ)
 .ٗٔسكرة العنكبكت :اآلية (ِ)

 عنيما اهلل رضي - عباس بف اهلل لعبد: عباس :ينسب ابف تفسير مف المقباس تنكير ينظر(ّ)
: ت) الفيركز آباد ل يعقكب بف محمد طاىر أبك الديف مجد: جمعو(ىػٖٔ: ت) - عنيما
 .ّّٖلبناف:ص – العممية الكتب دار(: ىػُٕٖ

القامكس المحيط , ّْٖ/ْلساف العرب ,  ُّّ/ٖالمحكـ كالمحيط األعظـ ينظر : (ْ)
ُ/ُْٓ. 

 .َٕٔ/ِ العربية كصحاح المغة تاج الصحاح (ٓ)
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آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ادي  كؿه  كىالرَّاءي  كىاٍلبىاءي  فارس)الصَّ ثىةه, أيصي ؿي  ثىبلى , اأٍلىكَّ ٍبسي اًلي كىالثَّاًني اٍلحى  الشٍَّيًء, أىعى
ارىةً  ًمفى  ًجٍنسه  كىالثَّاًلثي  ؿي .اٍلًحجى ,: فىاأٍلىكَّ ٍبري ٍبسي  كىىيكى  الصَّ بىٍرتي : ييقىاؿي . اٍلحى  نىٍفًسي صى
مىى بىٍستييىا( أىمٍ  اأٍلىٍمًر, ذىًلؾى  عى حى

(ُ). 
 . (ِ)كاألىكاؿ اآلالـ, مقاكمة كفي االصطبلح؛ قيكَّة

 . (ّ)اهلل إلى ال اهلل لغير البمكل ألـ مف الشككل ترؾ ىك كقيؿ:
عف سعيد بف جبير قاؿ الصبر اعتراؼ العبد هلل بما أصاب منو ك 

كاحتسابو عند اهلل رجاء ثكابو كقد يجزع الرجؿ كىك متجمد ال يرل منو إال 
 .(ْ)الصبر

كمما تقدـ صار جميا أف الصبر حبس النفس عما تشتييو مف فعؿ أك قكؿ أمر 
 إلى ينقسـباع الحساف ,كالصبر طنيى عنو الشرع أك عما تستقبحو األعراؼ كال

 :قسميف
 .(ٓ)الشدائد عمى الصبر: كالثاني .الطاعات عمى الصبر: أحدىما

, غالبان  كجندان  الينبك, كصارمان  اليكبك, جكادان  الصبر جعؿ سبحانو اهلل أف  الييـز
 فى كجؿ عز اهلل مدح كقد شقيقاف, أخكاف كالنصر فيك الييدـ, حصينان  كحصنان 
 بيدايتو معيـ أنو كأخبر حساب, بغير أجرىـ يؤتييـ أنو كأخبر الصابريف, كتابو

 چٹ ٹ ڤ  ڤ ٹٹچ تعالى فقاؿ المبيف, كفتحو العزيز, كنصره
 لما كىك تعميؿه  (ٔ)

 صاحبيا حكؿ تحكـ ال التي الدائمةي  الكاليةي  بالمعية كالمرادي  كالنَّيي األمرً  مف سبؽى 
                                 

 .ِّٗ/ّ المغة مقاييس معجـ (ُ)

. أ: المحقؽ(ىػُُٗ: ت) السيكطي الديف لجبلؿ ,: كالرسـك الحدكد في العمـك مقاليد معجـ (ِ)
 ََِْ - ىػُِْْ ,: ُمصر/ط/  القاىرة - اآلداب مكتبة: عبادة إبراىيـ محمد د

 .َِٓـ,ص
 .ُُّص التعريفات كتاب (ّ)
 .ُٗٓ/ُالدر المنثكر  (ْ)
 .ٖٕ/ّ الكتاب عمـك في المباب (ٓ)
 .ْٔسكرة األنفاؿ :اآلية  (ٔ)
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 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 مف مع كممة دخكؿ بو يشعر كما الصدر كضيؽ كالحزفً  الجزىع مف شيءو  شائبة
 الصابركف ,فظفر (ُ)لمصبر المباشركف إنيـ حيث مف ىي الصابريف إنما متبكعية

 األمر تفكيض كالصبر الفرج, مفتاح كالصبر(ِ)كاآلخرة الدنيا بخير المعية بيذه
 قمبو كيسكف فييدأ اإلنساف بيا يعتصـ ركحية كنفحة خمقية فضيمة اهلل إلى

 العدك, كيسكء الصديؽ كيسر الرب كيرضي الشيطاف يبعد كالصبر كيطمئف,
 كالببليا الشدائد أماـ االنييار مف اإلنساف يقي ىائؿ نفسي عكف كالصبر

 كمنو المكاره, عمى الشجاعة كمنو العبادة, عمى المثابرة الصبر كمف كالمصائب,
 ,كليذا كاف شرطان في معية اهلل تعالى.(ّ)الناس أذل تحمؿ كمنو األسرار, كتماف

 المطلب الثانً:اإلٌمان

, كتستعممو العرب  اإليماف في لغة العرب مصدر )آمف( كأصميا أٍأمىفى
, منيا: األمف ضد الخكؼ, فيقاؿ:  آمىفى فبلفه العدكَّ ييؤمنو إيمانان فيك بمعافو

مؤمف, كىك المعنى مف جعؿ اإلنساف في مأمف مما يخاؼ, ككذلؾ تقكؿ العرب: 
 استأمىنىني فيبلفه فآمنتو أيكًمنيوي إيمانان.

: آمفى   بو. بالشيء صٌدؽى  كيأتي بمعنى التصديؽ, تقكؿ العربي
ضدُّه التصديؽ ك  كيكاد يجمع أىؿ المغة عمى اف المراد بااليماف: مطمؽ

التكذيب, فيقاؿ: آمف بًو قكـه ككذَّب بو قكـه 
(ْ). 
بناء عمى اقترانو بتعاريؼ عدة  اإليمافأما في االصطبلح فقد عٌرؼ 
فيك تصديؽ بالجناف, أك إقرار بالمساف,  بالقمب أك ما يترتب عميو مف أعماؿ,

                                 
 .ُّٓ/ٓ الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد ينظر(ُ)
 - ىػ ُُّْ: النشر اإلسكندرية سنة – لمتراث العقيدة دار: فريد أحمد: النفكس تزكية ينظر(ِ)

 .ٕٔـ,ص ُّٗٗ
عالـ : زىراف السبلـ عبد حامد الدكتكر :النفسي كاإلرشاد التكجيو ينظر(ّ)

 .ِّٔ,صّالكتب:ط
 (.َُ( كما بعدىا ػ بتصرؼ ػ كالمصباح المنير) ص ِِّ/ُلساف العرب مادة أمف )(ْ)
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سحاؽ ب ف راىكيو, كعمؿ باألركاف كىذا قكؿ مالؾ كالشافعي كأحمد بف حنبؿ كا 
كسائر أىؿ الحديث كأىؿ المدينة كأىؿ الظاىر, كجماعة مف المتكمميف فالعمؿ 
عند ىؤالء مف اإليماف, ككمما أزداد اإلنساف طاعتو أزداد إيمانو ككمما أعطى 

(نقص ايمانو
(ُ). 

كعرفو الزجاج بأنو )إظيار الخضكع كالقبكؿ لمشريعة كلما أتى بو النبي 
لقمب فمف كاف عمى ىذه الصفة فيك مؤمف مسمـ غير, كاعتقاده كتصديقو با 

مرتاب كال شاؾ, كىك الذم يرل أف أداء الفرائض كاجب عميو ال يدخمو في ذلؾ 

ريب(
(ِ). 

كىك اعتقاد بالجناف كقكؿ بالمساف كعمؿ باألركاف
(ّ).  

كالمراد باالعتقاد: اإليماف باهلل, كمبلئكتو, ككتبو, كرسمو, كاليكـ اآلخر, 
 كىك ما أشار اليو حديث جبريؿ المشيكر.كالقدر, 

 كأما المراد مف قكؿ المساف فيك النطؽ بالشيادتيف.
كالمراد مف العمؿ بالجكارح ىك فعميا لما أمر اهلل بو كامتثالو لما نيى اهلل 

فيذه القاعدة العريضة في اإليماف ىي شرط في معية اهلل تعالى ,لذا فقد  عنو.

                                 

 .ِٔٔ, شرح الطحاكية العز الحنفي صِٕٕ/ْالممؿ كاالىكاء / ابف حـز الفصؿ في  (ُ)
 .(ِِْ/ُلساف العرب ) (ِ)
الناس في اإليماف: اإليماف, لئلماـ محمد بف إسحاؽ بف يحيى بف  أقاكيؿفي مسألة  انظر (ّ)

(, كتاب تمييد األكائؿ كتمخيص الدالئؿ, لئلماـ الباقبلني, )ص: َّٓ,  ّْٕ/ُمنده )
(, الغنية في أصكؿ ُٕٓكاليداية إلى سبيؿ الرشاد البييقي, )ص:  .عتقاد(, االّٖٗ

اإليماف, لئلماـ (, كتاب ُّٕالديف, ألبي سعيد عبدالرحمف بف محمد النيسابكرم, )ص: 
شرح العقيدة الطحاكية, لمقاضي ابف أبي , (ُِٔابف تيمية, المكتب االسبلمي )ص: 

األلباني, نشر: المكتب اإلسبلمي ػ بيركت العز الحنفي, تحقيؽ محمد ناصر الديف 
 .(ُّّ)ص: 
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 چڇڈ  ڍ  ڍ  چ قاؿ اهلل تعالى 
 كفر مف عمى عباده مف بو آمف مف مع اهلل كأف(ُ)

 كالف (ِ)المشركيف عمى بدر يكـ أظيرىـ كما يظيرىـ أك عمييـ, ينصرىـ منيـ, بو
 في النجاة أف إلى إشارة اآلية كفى ذلؾ فعؿ كالمعكنة بالنصر المؤمنيف مع اهلل

 الزكاؿ ىك الباطؿ غاية كاف العبلـ الممؾ اهلل ألمر كالتسميـ كاإلسبلـ اإليماف
ف اهلل مع المؤمنيف بمعكنتو (ّ)اإلمياؿ ساعده كاف كاالضمحبلؿ  فبل كتكفيقو كا 

 كلعؿ مف(ْ)عباده مف يشاء مف النصر يؤتى فيك عددكـ, كثرة كال قمتيـ تضرىـ
 كرسكلو كجؿٌ  عزٌ  اهلل لحبٌ  أىبل أف يجعميا لنفسو اإلنساف تكريـ مظاىر أجؿٌ 
 اهلل صٌمى رسكلو باتٌباع ثـٌ  أكال, باهلل باإليماف ذلؾ كيككف كسٌمـ عميو اهلل صٌمى
 كجؿٌ  عزٌ  اهلل بأفٌ  مكقنا اإلنساف تجعؿ المعٌية كىذهفتحصؿ المعية,  كسٌمـ عميو
 بغاية أم ذلؾ بمكجب العمؿ فعميو ثـٌ  كمف كعبلنيتو سٌره عمى مٌطمع عميو رقيب

 (ٓ)كالخشية كالخكؼ كالحياء اإلخبلص
 :التقوى المطلب الثالث

قكىل أىٍصميىا التٌقكل  َـّ  تىاء, اٍلكىاك قمبت فتحت فمٌما كقيت, مف فىعمى عمى كى  تركت ث
اليىا عمى اٍلًفٍعؿ تصريؼ ًفي التَّاء  .كاالتقاء كالتًَّقيٌ  كالتًَّقيَّة كالتَّقكىل التُّقى ًفي حى

ييقىاؿ. أًبٌيان  تيجمىع كاألباةً  تيًقيان, كتيجمع جمعه, كالتيقاة: قىاؿى   طيبلة كتيقِّى, تيقاة: كى
ٍعنىاهي  أتقياء, كييجمع تىقيٌ  كىرجؿ. كطيمنى ؽى  أٌنو: مى كجاء في (ٔ)اٍلمعاًصي عىف نىفسو ميكى

قىكلو. اٍليىاء مف بدؿ كىاٍلكىاك اٍلكىاك, مف بدؿ التَّاء التٍَّقكىل, المحكـ كالمحيط األعظـ)  كى

                                 
 . ُٗسكرة األنفاؿ:اآلية (ُ)
 .ْٓٓ/ُّ القرآف تأكيؿ في البياف جامع (ِ)
 .ِّٖ/ّ البياف ركح ينظر(ّ)

 .ُّٖ/ٗ المراغي تفسير ينظر(ْ)
 المختصيف مف عدد:  المؤلؼ  الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة ينظر(ٓ)

 الكسيمة دار: المكي الحـر كخطيب إماـ حميد بف اهلل عبد بف صالح/ الشيخ بإشراؼ
 .ُُِْ/ْ,ْجدة:ط كالتكزيع, لمنشر

 .ِٕٗ/ٗ:المغة تيذيب ينظر(ٔ)
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 چ ى   ى  ى  ى     ىچ : تىعىالىى
ًفي. (ُ) چى  ىچ : التٍَّنًزيؿ كى

زىاء أىم (ِ)  جى
قيؿ تقكاىـ, قىكلو تقكاىـ, أليميـ: مىٍعنىاهي : كى  چڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ چ : تىعىالىى كى

 ىيكى : أىم (ّ)
ا يٍعمؿ أىف كىأىؿ ًعقىابو, يتقى أىف أىؿ قىكلو مغفرتو, ًإلىى بكدم ًبمى ٱ  ڦ  چ : تىعىالىى كى

 چڦ  ڦ  
ٍعنىاهي  (ْ) دـ اهلل تقكل عمى اٍثبتٍ : مى مىٍيًو, كى  كىأىف مصدرا, يككف أىف يجكز عى

( تقية ًمٍنييـ تتقكا أىف ًإالَّ : )اأٍليٍخرىل اٍلًقرىاءىة ًفي أًلىف أىجكد, كالمصدر جمعا, يككف
 (ٓ).لمفارسي التٍَّعًميؿ

 االحتراز ىك: الحقيقة أىؿ كعند الكقاية, اتخاذ كىك: التقكلكفي االصطبلح 
 أك فعؿ مف العقكبة بو تستحؽ عما النفس صيانة كىك عقكبتو, عف اهلل بطاعة
 .ترؾ

 الترؾ بيا يراد: المعصية كفي اإلخبلص, بيا يراد الطاعة في: كقيؿ التقكل
 الشريعة, آداب محافظة: كقيؿ تعالى, اهلل سكل ما العبد يتقي أف: كقيؿ كالحذر,

 كمباينة النفس حظكظ ترؾ: كقيؿ تعالى, اهلل عف يبعدؾ ما كؿ مجانبة: كقيؿ
 مف خيرنا نفسؾ ترل ال أف: كقيؿ اهلل, سكل شيئا نفسؾ في ترل أال: كقيؿ النيي,
: كقيؿ اليكل, متابعة اتقى الذم ىك عندىـ كالمتبع اهلل, دكف ما ترؾ: كقيؿ أحد,

 (ٔ).كفعبلن  قكالن  السبلـ عميو بالنبي االقتداء

                                 
 .ِٖسكرة آؿ عمراف :اآلية (ُ)

 .ُٕ اآلية:محمد سكرة(ِ)
 .ٔٓسكرة المدثر:(ّ)
 .ُسكرة األحزاب:(ْ)

: )ت المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك: األعظـ كالمحيط المحكـ (ٓ)
 - ىػ ُُِْ ,ُبيركت:ط – العممية الكتب دار: ىنداكم الحميد عبد: ىػ(المحقؽْٖٓ

 .ٗٗٓ/ٔـ, َََِ
: المتكفى) الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي: التعريفات كتاب (ٔ)

 العممية الكتب دار: الناشر بإشراؼ العمماء مف جماعة كصححو ضبطو: المحقؽ(ىػُٖٔ
 .ٓٔـ,صُّٖٗ- ىػَُّْ: ُلبناف:ط– بيركت
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 مف حرما كما األكامر مف أكجبا بما كرسكلو اهلل طاعة ىي التقكل أف كاعمـ
 بيذا العبد ظفر كمتى كجؿ عز الرب كالية لمعبد تتحقؽ التقكل كبيذه المناىي
 كىى: الداريف التقكل في بالسعادة فاز فقد تعالى اهلل كالية كىك السامي؛ المطمب

 لمعبد الحاممة عذابو كأليـ عقابو, مف كالخشية منو بالخكؼ كجؿ عز اهلل تقكل
 كالضراء السراء في النكاىي, كاجتناب األكامر بفعؿ رسكلو كطاعة اهلل طاعة عمى

 لمعبد يتحقؽ كباإليماف بيا التي ىي التقكل ىذه كاليسر كالعسر كالمكره, كالمنشط
 اهلل أكلياء إذ. أعمى كمقاـ أسمى مطمب مف الرحمف كالية بعد كما الرحمف كالية
. القيامة يكـ في كال البرزخ, في كال الدنيا, في ال يحزنكف ىـ كال عمييـ خكؼ ال

 (ُ).اآلخرة كفى الدنيا الحياة في البشرل كليـ
 كالمندكبات, الكاجبات مف رسكلو بو كيأمر بو اهلل يأمر ما بفعؿ التقكل كتتحقؽ
 كاألقكاؿ الباطمة, االعتقادات مف رسكلو عنو كنيى عنو, اهلل نيى ما كبترؾ
 أف تنبيو   چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں چ : تعالىقاؿ  الفاسدة, الضارة كاألفعاؿ السيئة,
بَّاس اٍبف قىاؿى  (ّ).كىالنٍُّصرىةً  ًباٍلعىٍكفً  كقيؿ ,(ِ)المتقي يصحب اهلل تكفيؽ  اهلل رىًضي عى
ٍنييمىا نىٍييو أمره مف كمفيـ ًفيمىا يخافكنو الَّذيف أكليائو مىعى  تىعىالىى أىنو ييًريد عى قىاؿى  كى  كى
اًمف أىنو ييًريد تىعىالىى ًإنَّو الٌزجاج  مىعىو يزىاليكا لـ قكـ كىـ كالتأييد النٍَّصر لىييـ ضى
كىيؼ كالتكحيد ًباٍلعبىادىة  التٍَّكًحيد كممة تزؿ لـ الَّذيف كىـ أقدارىـ اهلل يرفع الى  كى
كد اهلل ييقيـ الى  كىيؼى  ميٍرتىفعىة بجيادىـ  قىاًئميف يزىاليكا لـ الَّذيف كىـ خدمتيـ ًفي اٍلكيجي

الَّ  ًإلىٍيوً  تكجيكا أىمر ًفي كجييـ ًإف خدمتو ًفي  ًإلىى يحنكف حىضرتو ًفي يزىاليكا لـ كىاً 
                                 

 بكر أبك جابر بف القادر عبد بف مكسى بف جابر: اإليماف ألىؿ الرحمف نداءات (ُ)
: ّالسعكدية:ط العربية المممكة المنكرة, المدينة كالحكـ, العمـك مكتبة: الجزائرم
 َٓـ,صََُِ/ىػُُِْ

 الديف برىاف القاسـ أبك نصر, بف حمزة بف محمكد: التأكيؿ كعجائب التفسير غرائب (ِ)
 جدة, - اإلسبلمية لمثقافة القبمة دار(: ىػَٓٓ نحك: ت) القراء بتاج كيعرؼ الكرماني,
 .ِْٓ/ُبيركت, – القرآف عمـك مؤسسة

 .ُُْ/ْ القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ (ّ)



 

 

ٕٕٙ 

آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

اًتًيـٍ  قىبيكؿً  اٍلميتًَّقيفى ًفي مىعى  المَّوى  إفَّ  (ُ)ًلقىاًئو ابىةً  طىاعى  كيؿّْ  ًفي كىاٍلعىٍكفً  دىعىكىاًتًيـٍ  كىاٍسًتجى
ًفي أىٍحكىاًلًيـٍ  ٍتبىةً  ًمفٍ  ىىًذهً  ًفي مىا فىاٍنظيٍر  ًجنىاًنوً  غيرىؼً  أىٍعمىى ًفي إٍسكىاًنًيـٍ  كى ًعيَّةً  ري  اٍلمى
لىًييَّةً  تىٍقًديـً  اإٍلً يثىارً  اأٍلىٍمرً  كى كىكذا تبيف لنا أف التقكل شرط في (ِ)التٍَّحًقيًقيَّةً  كىًممىةً  كىاً 

 تحقؽ المعية.
 المطلب الرابع:اإلحسان

سىاءىة, ضدُّ : قاؿ األزىرم :اإلحسافي  مىٍيوً  اهلل صمى النًَّبي كفسَّر اإٍلً سمـ عى  اإلحسافى  كى
, سألىو ًحيف  يراؾ, فًإنو ترىاهي  تكف لـ فىًإف ترىاهي  كىأىنَّؾ اهلل تعبد أىف ىيكى : فىقىاؿى  جبريؿي
 چچ  چ  چ  ڇ   ڇ    چكعزٌ  جؿٌ  قىٍكلو تىٍأًكيؿ كىىيكى 

قىكلو (ّ) ۋ  ۅ   ۅ  ى  چ كعز جؿٌ  كى

 چى
ا أىم (ْ) زىاء مى  أىرىادى  (ٓ).اآٍلًخرىة ًفي ًإلىٍيوً  ييٍحسىف أىف ًإالَّ  الدٍُّنيىا ًفي أحسف مف جى

, باإًلٍحسىاف ة ًفي شىٍرط كىىيكى  اإلخبلصى يمىافً  صحَّ ـً  اإٍلً ٍسبلى ذىًلؾى . مىعنا كىاإٍلً  مىف أفَّ  كى
اءى  بالكىممىة تمَّفظ  إيمانيو كىافى  كىالى  ميٍحًسنان, يىكيفٍ  لىـٍ  إٍخبلص نيَّة غىٍيرً  ًمفٍ  بالعىمؿ كىجى

ا ًحيحن ًقيؿى . صى ٍسف الميرىاقىبىة ًإلىى اإلشارةى  باإًلٍحسىاف أىرىادى : كى  راقىب مىف فىًإفَّ  الطَّاعىًة, كحي
قىدٍ  عممىو, أىٍحسىفى  المَّوى  ًديثً  ًفي ًإلىٍيوً  أىشىارى  كى  فإنَّو تىرىاهي  تكيف لىـٍ  فىًإفٍ » ًبقىٍكًلوً  اٍلحى
 (ٔ)«يرىاؾ

                                 
 دار: فتيح الكىاب عبد أحمد: المحقؽ(ىػٕٗٓ: المتكفى) الكعظ:البف الجكزم في التذكرة (ُ)

 .ُٕٓص-قَُْٔ ,ُبيركت:ط – المعرفة
 بف محمد: أحمدية سيرة في نبكية كشريعة محمدية طريقة شرح في محمكدية بريقة: ينظر(ِ)

 مطبعة(: ىػُُٔٓ: ت) الحنفي الخادمى سعيد أبك عثماف, بف مصطفى بف محمد
 .ْ/ِق ػُّْٖ طبعة, بدكف: الحمبي :الطبعة

 .َٗسكرة النحؿ:اآلية (ّ)
 .َٔسكرة الرحمف:اآلية(ْ)

 .ُّٖ/ْتيذيب المغة (ٓ)

 الزاكل أحمد طاىر: تحقيؽ(: ىػَٔٔ: ت) األثير البف: كاألثر الحديث غريب في النياية (ٔ)
 ّٕٖ/ُـ,ُٕٗٗ - ىػُّٗٗ بيركت, - العممية الطناحي  المكتبة محمد محمكد -
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 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 الربكبية حضرة مشاىدة عمى بالعبكدية التحقؽ ىك: كفي االصطبلح اإلحساف
 كال يقيننا يراه فيك صفتو, بعيف بصفاتو مكصكفنا الحؽ رؤية أم البصيرة, بنكر
 حجب كراء مف يراه ألنو" تراه كأنؾ: "كسمـ عميو اهلل صمى قاؿ كليذا حقيقة, يراه

 كىك لكصفو, كصفة الداعي, ىك تعالى ألنو بالحقيقة؛ الحقيقة يرل فبل صفاتو,
 ".الركح مقاـ في المشاىدة مقاـ دكف

 تعبد أف: الشريعة كفي. الخير مف يفعؿ أف ينبغي ما فعؿ: لغةن : كقيؿ اإلحساف
 (ُ).يراؾ فإنو تراه تكف لـ فإف تراه, كأنؾ اهلل

يمىاف, ًفي اٍلحسنى تحرم: اإلحسافي كقيؿ  ـ اإٍلً ٍسبلى  (ِ).كىاإٍلً
ٍحسىافكقيؿ  ٍيثي  غىيره ينفع مىا فعؿ ىيكى : اإٍلً  كإطعاـ ًبًو, حسنا اٍلغىٍير يصير ًبحى
مف ىنا يتبيف لنا أف اإلحساف جامع  (ّ)ًبنىفًسوً  حسنا ًبوً  اٍلفىاًعؿ يصير أىك الجائع

ألمكر البر كىك شرط في نيؿ معية اهلل تعالى كىك بذلؾ يكٌكف الشرط الرابع الذم 
 تراه تكف لـ فإف تراه كأٌنؾ اهلل تعبد أف ىك ,كركنو بالمعٌية اقترانو عمى القرآف نٌص 
 الفضؿ, مثؿ العمؿ إحساف يتضٌمف اٌلذم الٌشامؿ بمعناه كاإلحساف يراؾ فإٌنو

 التٌاـٌ  كاإلخبلص كنحكىا, كالٌزكاة كالٌتصٌدؽ اهلل, سبيؿ في كاإلنفاؽ الغيظ ككظـ
 ابتغاء اإلنساف بيا يقـك أعماؿ فكٌميا كالتٌقكل, البرٌ  أعماؿ ,مف ذلؾ كؿٌ  في

 .(ْ)تعالى كمرضاتو -كجؿٌ  عزٌ  -اهلل مف الحسنات

                                 
 .ُِالتعريفات ص(ُ)

 د. أ: المحقؽ(ىػُُٗ: ت) السيكطي الديف لجبلؿ:كالرسـك الحدكد في العمـك مقاليد معجـ (ِ)
 ََِْ - ىػُِْْ: ُمصر:ط/  القاىرة - اآلداب مكتبة: عبادة إبراىيـ محمد
 .َِٗـ,ص

 عدناف: المحقؽ(ىػَُْٗ: ت) لمكفكم, المغكية كالفركؽ المصطمحات في معجـ الكميات (ّ)
 .ّٓبيركت ص – الرسالة مؤسسة: المصرم محمد - دركيش

 .ُُِْ/ْ, كسمـ عميو اهلل صمى - الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة (ْ)
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... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

چى  ى  ى  ى  ى  ى  ىی  چ : قاؿ تعالى
 يكف اهلل يتؽ كمف: قتادة قاؿ (ُ)

 كاليادم يناـ ال الًَّذم كالحارس تغمب ال التي الفئة فمعو معو اهلل يكف كمف. معو
 كالتَّكفيؽ, كاإلعانة كالنُّصرة كالمحبَّة كالكالية بالقرب معيَّةه  فيي .(ِ)يضؿ ال الًَّذم
 چہ  ہ  ہ  ہ  چ  تعالى: كقكلو

(ّ) 
 المبحث الرابع

 أثر المعٌة على واقع اإلنسان
إف معية اهلل لئلنساف تتجمي عمى كاقعو فتؤثر فيو فتحقؽ مظاىر عديدة 
تككف ثمرة ىذه المعية كىذه المظاىر ىي أثر مف آثار المعية كسكؼ نتناكؿ ىذه 

 المظاىر عمى شكؿ مطالب لكي تظير لنا كتتضح.اآلثار كىذه 
 المراقبة المطلب األول:

 چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چچ  :تعالى قكلو في كما كذلؾ
فإف اإلنساف الذم  (ْ)

يككف ضمف معية المراقبة إنساف تككف الرقابة لديو عالية فيضبط نفسو ضمف 
المجمكع ألنو يعمـ أف اهلل الذم يككف مع العبد بالمراقبة سكؼ يزف أعمالو بميزاف 

فالمَّوي  الشرع فيككف منضبطان ,  اًلو َى مييىا الًَّتي ًبأىٍعمى سىفو  ًمفٍ  يٍعمى , حى سىيّْئو طىاعى  كى  ةو كى
مىٍعًصيىةو, , ذيك كى رو , لىيىا كىىيكى  بىصى اًزمى  ميٍحصو  كىاٍلميًسيءى  ًبًإٍحسىاًنًو, اٍلميٍحًسفى  ًلييجى
ا نىٍفسو  كيؿُّ  تيٍجزىل يىٍكـى  ًبًإسىاءىًتًو, ييٍظمىميكفى  الى  كىىيـٍ  كىسىبىتٍ  ًبمى

 كفيمة كالمعية ىي(ٓ)
 مشغكالن  كتدعو كتطيره, ترفعو أف حقيقتيا عمى البشرم القمب يحسيا حيف كحدىا

 الحياة مع دائمة, كخشية دائـ حذر في تدعو كما األرض أعراض كؿ عف بيا

                                 
 .ُِٖ:اآلية النحؿ, سكرة (ُ)

 .ْٗٓ/ْ الزماف لدركس الظمآف مكارد (ِ)
 .ٗٔ:اآلية العنكبكت, سكرة (ّ)

 .ْسكرة الحديد:مف اآلية(ْ)

 الدكتكر: تحقيؽ(ىػَُّ: ت) الطبرم جرير القرآف بف آم تأكيؿ عف البياف ينظر:جامع (ٓ)
: ُكاإلعبلف,ط كالتكزيع كالنشر لمطباعة ىجر دار: التركي المحسف عبد بف اهلل عبد

 .ّٕٖ/ِِـ, ََُِ - ىػ ُِِْ
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 بالشكر مراقبا العىٍبد يككف أىف كالمراقبة (ُ).إسفاؼ كؿ كمف دنس كؿ مف كالتحرج
سىاءىة عىف لمعفك كالتعرض باإلساءة كىااًلٍعًترىاؼ النعـ عمى ًزما قمبو فىيككف اإٍلً  ليىذىا الى
تىى أىعمالو كؿ ًفي اٍلمقىاـ ا فىمى ًممَّا ًبًإذف ىىذىا ًإلىى رده غفؿ مى  ىىذىا عمى يعيف اهلل كى
مف كالعناية االشغاؿ مف كالتفرغ الذُّنيكب ترؾ  يزكك الًَّتي اٍلقمب أىعماؿ بالمراجعة,كى
ٍنيىا يىٍستىٍغًني كىالى  بيىا ص عى ٍخبلى  كالنصيحة كاالستسبلـ كالتكاضع كىالشٍُّكر كالثقة اإٍلً

 فيعمؿ عاتقو عمى األمانة بثقؿ يحس إنو (ِ)ًفيوً  كالبغض تىعىالىى اهلل ًفي كىاٍلحب
. لغده كذلؾ يعد كلكنو يمضي, ثـ كحده ليكمو يعيش ال إنو. بيا لمكفاء جاىدنا
 يكمو فأما. لو أعد كيؼ غده كعف قضاه, كيؼ يكمو عف اهلل أماـ مسئكؿ فيك
 غده كأما. األرض في نافذ منيجو كأف محكمة اهلل شريعة أف فيو يتأكد أف فعميو
 (ّ)منيجو فيو كيحكـ اهلل شريعة فيو ينفذ مف لو يييئ أف فعميو

  والهداٌة والّتأٌٌد الّنصرة المطلب الثانً:

ٹ  ڤ    ٹٹ   ٹچ  الٌسبلـ عميو إبراىيـ سٌيدنا لساف عمى جاء كما كذلؾ

چڤ  ڤ
 چۅ  ى  ى  ې   چ  كىاركف لمكسى سبحانو ككقكلو (ْ)

 عمى جاء ككما , (ٓ)
ې  ۉ  چ تعالى قكلو في بكر, ألبي كسٌمـ عميو اهلل صٌمى محٌمد الخاتـ الٌرسكؿ لساف

 چ ۉ  ې  ې
(ٔ). 

ٌنما كحدىـ األنبياء عمى قاصرة ليست المعٌية كىذه  المؤمنيف تشمؿ كا 
ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   چ  لممؤمنيف تعالى قكلو ذلؾ مصداؽ أيضا, الٌطائعيف

                                 
 .ُّْٖ/ٔينظر:في ظبلؿ القرآف (ُ)
: عطا أحمد القادر عبد: المحقؽ (ىػِّْ: ت) المحاسبي, الحارث: النفكس آداب ينظر:(ِ)

 .ِٓلبناف,ص – بيركت - الجيؿ دار
 .ِّْ/ِ. ُٔط:الشركؽ دار: إبراىيـ بف قطب بف محمد: اإلسبلمية التربية منيج ينظر:(ّ)
 .ِٔسكرة الشعراء اآلية: (ْ)
 .ْٔ سكرة طو:اآلية (ٓ)
 .َْ سكرة التكبة:اآلية (ٔ)
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 چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  
 المؤمنيف لجماعة سبحانو اهلل مف كالنصر كالتأييد(ُ)

 مسكقكف فيـ المؤمنيف خصكـ أما كالتثبيت, كالمساعدة النصر يشمؿ الممتزميف,
كتمتد آثار ىذه  بالخزم, كمشمكلكف بالذؿ, كمكعكدكف كالعذاب, اليزيمة إلى

 النكر, إلى كيكصميـ ظمماتيـ, كيبدد قمكبيـ, كىداية المؤمنيف, ىداية إلى المعية
 الباطؿ مف الحؽ تمييز عمى القكة كيمنحيـ المستقيمة, الطريؽ إلى كيرشدىـ
 دركب عمى خطاىـ كييدم نكرا, كيزيدىـ نكاياىـ, كيصمح الشر, مف كالخير

 .(ِ)كالسكينة الطمأنينة قمكبيـ في كينزؿ مستقيمة,
 والمحّبة الّتوفٌق :المطلب الثالث 

چ  كجؿٌ  عزٌ  فقاؿ اإلحساف كأىؿ كالٌصابريف لممتٌقيف تعالى اهلل جعميا كقد  

چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں
(ّ)

چ  قائؿ مف عزٌ  كقاؿ ,( ُِّ ,ّٔ/ التكبة في كمثميا),  

چى  ى  ى  ى  ىى   ى  ى  ى   ى  ى
(ْ)

 ,ِْٗ/ البقرة في ذلؾ كمثؿ)  
: مكضعيف في الحكيـ الٌذكر أثبتيا فقد لممحسنيف اهلل مٌعية أٌما ,( ّٔ/ كاألنفاؿ

 كقكلو , چى  ى  ى  ى  ى  ى  ىی  چ ( : ُِٖ/ النحؿ في) كجؿٌ  عزٌ  قكلو
مىى تنزؿ اهلل مف فالمعكنة ( .ٗٔ/ العنكبكت) چہ  ہ  ہ  ہ  چ : سبحانو  العباد عى
مىى مىٍييـٍ  ينزؿ كالخذالف كرىبتيـ كرغبتيـ كنياتيـ ىميـ قدر عى مىى عى  ذىًلؾى  حسب عى
انىوي  فاهلل  بو البلئقة مكاضعو ًفي التٍَّكًفيؽ يضع العالميف كأعمـ الحاكميف, أحكـ سيٍبحى

 قبؿ مف إال أتي مف أتي كما الحكيـ العميـ كىىيكى  بو, البلئقة مكاضعو ًفي كالخذالف
ىماؿ الشكر إضاعة  بقيامو إال كعكنو اهلل بمشئة ظفر كال كالدُّعىاء االفتقار كا 
 بمنزلة اإليماف مف فإنو الصبر ذىًلؾى  كمبلؾ كالدُّعىاء االفتقار كصدؽ بالشكر

                                 
 .ّٓسكرة محمد:اآلية (ُ)
-ُُٔ/ُ,كسمـ عميو اهلل صمى - الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة ينظر:(ِ)

ُُٕ. 
 .ُْٗسكرة البقرة: اآلية (ّ)
 .ُّٓسكرة البقرة: اآلية (ْ)



 

 

ٕٙ2 

 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 المرء تبمغ فإنيا المحبة أما (ُ)لمجسد بقاء فبل الرأس قطع فًإذىا الجسد مف الرأس
 حياة عمى تضفي كألنيا (ِ)كاآلخرة الدنيا أمر مف شيء كؿ في الفضؿ مبمغ
 اإلنساف صبلح ذلؾ كراء مف تستيدؼ كالفاعمية. ىي كالنشاط البيجة الناس

 الحياة. ىذه في كسعادتو
 ورعاٌته. اإلنسان المطلب الرابع: حفظ

 كحفظو كجؿٌ  عزٌ  اهلل برعاية يحظى أف مظاىر معية اهلل لئلنساف كمف
 چڇ  ڇ  ڇ چ  :تعالى قاؿ الٌسكء, مف

 تعالى قاؿ لحفظو, المبلئكة كسٌخر لو , (ّ)
 چٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

غكاء كساكس مف كحفظو ,(ْ)  مف بتمكينو الٌشيطاف كا 
, كمف آثار ىذه (ٓ)الٌرجيـ الٌشيطاف ىذا كيد مف ليحميو العالميف بربٌ  االستعاذة

 مف عمى العقكبة كتغميظ الٌنكير كتشديد كعرضو كمالو اإلنساف دـ المعية تحريـ
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    پ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ چ كجؿٌ  عزٌ  اهلل يقكؿ ذلؾ يفعؿ

چٹ  ڤ   ڤ
 ىذه لحماية الٌرادعة العادلة الٌسماكٌية الٌشرائع كجؿٌ  عزٌ  اهلل كسفٌ . (ٔ)

چڭ  ڭ  ڭ  ې   ې  ۉ  ۉ  ېچ : كجؿ عزٌ  لقكلو اإلنسانٌية الٌنفس
ذا .(ٕ) اإلنساف  عمـ كا 

 فإفٌ  لو كمعٌيتو منو قربو لو اهلل تكريـ مف كأفٌ  كجٌؿ, عزٌ  اهلل مف مكٌرـ اإلنساف أٌنو
 كيتأٌمؿ يتفٌكر بأف كجكارحو كقمبو عقمو يعمؿ أف لنفسو تكريمو مظاىر أبسط
تحصى, فيقكـ بتسخير  كال تعدٌ  ال اٌلتي كنعمو كجؿٌ  عزٌ  اهلل ممككت في كيتدٌبر

كؿ ما في الككف هلل كيحسف الخبلفة في األرض حتى يككف أىبلن لتمؾ المعية. 

                                 
 . ٖٖٓ/ْينظر مكارد الظمآف (ُ)
 صادر دار(: ىػُِْ: المتكفى) المقفع بف اهلل عبد: الكبير كاألدب الصغير األدب ينظر:(ِ)

 .ُْبيركت,ص –
 . ُسكرة االنفطار: اآلية (ّ)
 .ْسكرة الطارؽ:(ْ)

 .ُُُْ/ْ,كسمـ عميو اهلل صمى - الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة ينظر:(ٓ)
 .ِّسكرة المائدة (ٔ)

 .ُٕٗ سكرة البقرة:اآلية (ٕ)
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 كترقيتيا األرض عمارة في -كفاعمية بإيجابية- اإلنساف يسيـ أف كمقتضى ذلؾ
 . (ُ)اهلل منيج كفؽ

  

                                 
 العربي الفكر دار: مدككر أحمد عمى: كتطبيقاتيا أسسيا التربية مناىج ينظر:(ُ)

 .ِٗ,صـََُِ - ىػُُِْ: الطبعة
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 الخاتمة

كبعد ىذا التجكاؿ في المعية نحط رحالنا في المحطة األخير مف ىذا 
البحث لكي نضع بعض ما تكصمنا إليو مف أمكر كنتائج مف خبلؿ الدراسة 

 المكضكعية لممعية,كقد كانت كاألتي؛
 كتأتي لمعاف عدة بحسب كركدىا في أف المعية أصؿ جذرىا كممة )مع( _ُ

كالعندية  كالنصرة, كاالجتماع في المكاف كالزماف, ,سياؽ الكبلـ, منيا المصاحبة
. 
دلت عمى مركنة المغة العربية المعية( )_ىناؾ ألفاظ قاربت في دالالتيا لفظةِ

 الحفظ, ؛كاأللفاظ المقاربة ىي كعمى إعجازىا إذا كردت في النص القرآني,
 كالرعاية., المصاحبة

كرد في القرآف ذكر معية اهلل تعالى في مكاضع شتى تارة عمى مستكل األفراد  _ّ
 فجاءت عمى صكر متنكعة منيا؛ كتارة أخرل مع أصناؼ مف الناس كبشركط

المعية  ك ,المعية اإلليية مع األمـ كاألقكاـك  .ليية مع األنبياءالمعية اإل صكرة
 اإلليية مع األفراد) المؤمنيف(.

كىذه تككف خاصة ببعض  لقد تنكعت معية اهلل لعباده فتارة تككف بالحفظ , _ْ
 كالمحسنيف بالمتقيف خاصة كىي معٌيةكتارة تككف بالنصر  عباده دكف بعض,

كأخرل بالعمـ كىذه شاممة لمعباد جميعان كغير  كالمحٌبة. كتارة بالٌتكفيؽ كالصابريف,
 , جسدىا القرآف الكريـ في بعض آياتو.ذلؾ
_ لكي تككف ىناؾ معية مف اهلل ال بد مف تكفر شركط في األفراد ٓ

كالجماعات,حتى يككنكف أىبلن ليذه المعية كىذه الشركط ىي؛اإليماف ,كالصبر, 
 كالتقكل,كاإلحساف.

إف معية اهلل لئلنساف تتجمي عمى كاقعو فتؤثر فيو فتحقؽ مظاىر عديدة _ ٔ
 اهلل مف , فالمعكنةر مف آثار المعيةتككف ثمرة ىذه المعية كىذه المظاىر ىي أث

مىى تنزؿ مىى العباد عى مىٍييـٍ  ينزؿ كالخذالف كرىبتيـ كرغبتيـ كنياتيـ ىميـ قدر عى  عى
مىى انىوي  فاهلل ذىًلؾى  حسب عى  ًفي التٍَّكًفيؽ يضع العالميف كأعمـ الحاكميف, أحكـ سيٍبحى
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 أتي كما الحكيـ العميـ كىىيكى  بو, البلئقة مكاضعو ًفي كالخذالف بو البلئقة مكاضعو
ىماؿ الشكر إضاعة قبؿ مف إال أتي مف  اهلل بمشئة ظفر كال كالدُّعىاء االفتقار كا 

 كالدُّعىاء. االفتقار كصدؽ بالشكر بقيامو إال كعكنو
 مف كحفظو كجؿٌ  عزٌ  اهلل برعاية يحظى أف مظاىر معية اهلل لئلنساف _ كمفٕ

 يفعؿ مف عمى العقكبة كتغميظ الٌنكير كتشديد كعرضو كمالو دمو الٌسكء, ك تحريـ
 ذلؾ.

ٌف مف لو كمعٌيتو منو قربو لئلنساف اهلل تكريـ مف _ إفٌ ٖ تكريـ  مظاىر أبسط ,كا 
 ممككت في كيتدٌبر كيتأٌمؿ يتفٌكر بأف كجكارحو كقمبو عقمو يعمؿ أف لنفسو اإلنساف

 كؿ ما في الككف هللتحصى, فيقكـ بتسخير  كال تعدٌ  ال اٌلتي كنعمو كجؿٌ  عزٌ  اهلل
 تعالى.
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 المصادر والمراجع

ًالقرآنًالكريم
 أحمد القادر عبد: المحقؽ (ىػِّْ: ت) المحاسبي, الحارث: النفكس آداب (ُ

 لبناف. – بيركت - الجيؿ دار: عطا
 دار(: ىػُِْ: المتكفى) المقفع بف اهلل عبد: الكبير كاألدب الصغير األدب (ِ

 بيركت. – صادر
 بف محمد العمادم السعكد أبك: الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد (ّ

 .بيركت – العربي التراث إحياء دار(: ىػِٖٗ: ت) مصطفى بف محمد
 بف المختار محمد بف األميف محمد: بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء (ْ

 لبناف عاـ - بيركت, الفكر دار(: ىػُّّٗ: ت) الشنقيطي الجكني القادر عبد
 .ـ ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ:  النشر

أحمد بف الحسيف بف عمي بف ,  ييقيكاليداية إلى سبيؿ الرشاد الب .االعتقاد (ٓ
 ,دار الفضيمة ,تحقيؽ: أحمد بف إبراىيـ أبك العينيف,  مكسى البييقي أبك بكر

 ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ

 دار: قطامش المجيد عبد الدكتكر: المحقؽ (ىػِِْ: ت) سبٌلـ بف: األمثاؿ (ٔ
 ـ. َُٖٗ - ىػ ََُْ ,: ُلمتراث ,ط المأمكف

 . ةاـ محمد بف إسحاؽ بف يحيى بف منداإليماف, لئلم (ٕ
: ت) السمرقندم إبراىيـ بف أحمد بف محمد بف نصر الميث أبك: العمكـ بحر (ٖ

 .(ىػّّٕ
: المحقؽ(ىػْٕٓ: المتكفى) األندلسي حياف ألبي: التفسير في المحيط البحر (ٗ

 . ىػ َُِْ: بيركت :الطبعة – الفكر دار: جميؿ , الناشر محمد صدقي
 صدقي: المحقؽ(ىػْٕٓ: ت) األندلسي حياف ألبي: التفسير في المحيط البحر (َُ

 ىػ . َُِْ: بيركت :الطبعة – الفكر دار: جميؿ محمد
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 الفضؿ أبك محمد: المحقؽ(ىػْٕٗ: ت) لمزركشي: القرآف عمكـ في البرىاف (ُُ
 ُّٕٔ ,: ُكشركائو ط الحمبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار: إبراىيـ

 ـ. ُٕٓٗ - ىػ
 محمد: أحمدية سيرة في نبكية كشريعة محمدية طريقة شرح في محمكدية بريقة (ُِ

(: ىػُُٔٓ: ت) الحنفي الخادمى سعيد أبك عثماف, بف مصطفى بف محمد بف
 ىػ .ُّْٖ طبعة, بدكف: الحمبي :الطبعة مطبعة

 جامعة - اآلداب كمية: بسيكني العزيز عبد محمد. د: كدراسة تحقيؽ (ُّ
 ـ .ُٗٗٗ - ىػَُِْ: ُطنطا:ط

 طارؽ: تحقيؽ(ىػٕٗٓ: ت) :البف الجكزم الغريب تفسير في األريب تذكرة (ُْ
  ـََِْ - ىػ ُِْٓ ,ُلبناف,ط – بيركت العممية, الكتب دار: السيد فتحي

: فتيح الكىاب عبد أحمد: المحقؽ(ىػٕٗٓ: ت) الكعظ:البف الجكزم في التذكرة (ُٓ
 ىػ .َُْٔ ,ُبيركت:ط – المعرفة دار

: النشر اإلسكندرية سنة – لمتراث العقيدة دار: فريد أحمد: النفكس تزكية (ُٔ
 ـ .ُّٗٗ - ىػُُّْ

 بندكيش القادر عبد عبلؿ: كتحقيؽ دراسة(ىػَْٔ: ت) : فكرؾ ابف تفسير (ُٕ
 -ىػَُّْ: ُالسعكدية,ط العربية المممكة - القرل أـ جامعة(: ماجستير)

 ـ .ََِٗ
: ت) العثيميف محمد بف صالح بف محمد: الحديد - الحجرات تفسير (ُٖ

 . ـََِْ - ىػُِْٓ ,: ُالرياض:ط , الثريا دار(: ىػُُِْ
 كالبقرة الفاتحة كتفسير المقدمة: ُ جزء(ىػَِٓ: ت) األصفياني الراغب تفسير (ُٗ

. 
: سبلمة محمد بف سامي: المحقؽ(ىػْٕٕ: ت) كثير البف: العظيـ القرآف تفسير (َِ

 ـ.ُٗٗٗ -ىػَُِْ,   ِط: كالتكزيع لمنشر طيبة دار
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, َُبيركت:ط – الجديد الجيؿ دار: محمكد محمد الحجازم,: الكاضح التفسير (ُِ
 . ىػُُّْ

 اهلل رضي - عباس بف اهلل لعبد: عباس :ينسب ابف تفسير مف المقباس تنكير (ِِ
الفيركز  يعقكب بف محمد طاىر أبك الديف مجد: جمعو(ىػٖٔ: ت) - عنيما
 لبناف . – العممية الكتب دار(: ىػُٕٖ: ت) آباد ل

: المتكفى) منصكر أبك اليركم, األزىرم بف أحمد بف محمد: المغة تيذيب (ِّ
: ُبيركت,ط – العربي التراث إحياء دار: مرعب عكض محمد: المحقؽ(ىػَّٕ

 .ـ ََُِ
 إحياء دار: مرعب عكض محمد: المحقؽ(ىػَّٕ: ت) لؤلزىرم المغة تيذيب (ِْ

 ـ .ََُِ ,: ُبيركت ,ط – العربي التراث
  ّعالـ الكتب:ط: زىراف السبلـ عبد حامد الدكتكر: النفسي كاإلرشاد التكجيو (ِٓ
 عبد ّٖ الكتب عالـ(: ىػَُُّ: ت) لممناكم التعاريؼ: ميمات عمى التكقيؼ (ِٔ

 .ـ َُٗٗ-ىػَُُْ ,: ُالقاىرة ط-ثركت الخالؽ
: تحقيؽ(ىػَُّ: ت) الطبرم جرير البف: القرآف آم تأكيؿ عف البياف جامع (ِٕ

 كالدراسات البحكث مركز مع التركي:بالتعاكف المحسف عبد بف اهلل عبد الدكتكر
 ,: ُ:ط ىجر دار: يمامة حسف السند عبد الدكتكر ىجر بدار اإلسبلمية
 ـ. ََُِ - ىػ ُِِْ

 أحمد: المحقؽ(ىػَُّ: ت) الطبرم جرير ابف: القرآف تأكيؿ في البياف جامع (ِٖ
 .ـَََِ -ىػَُِْ ,ُالرسالة:ط مؤسسة: شاكر محمد

 الرسكؿ عبد بف النبي عبد القاضي: الفنكف اصطبلحات في العمكـ جامع (ِٗ
: فحص ىاني حسف: الفارسية عباراتو عرب(ىػُِ ؽ: المتكفى) نكرم األحمد

 .ُِٗ/ّ ـ,َََِ - ىػُُِْ , :ُبيركت , ط/  لبناف - العممية الكتب دار
براىيـ البردكني أحمد:  تحقيؽ(ىػُٕٔ: ت) لمقرطبي : القرآف ألحكاـ الجامع (َّ  كا 

 .ـُْٔٗ -ىػُّْٖ ,ِالقاىرة:ط – المصرية الكتب دار: أطفيش
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 .بيركت  – الفكر دار(: ىػّٓٗ نحك: ت) العسكرم ىبلؿ أبك: األمثاؿ جميرة (ُّ
 طارؽ معاذ أبي: كترتيب جمع(ىػٕٓٗ: ت) رجب الحنبمي البف: التفسير ركائع (ِّ

: ُالسعكدية,ط العربية المممكة - العاصمة دار: محمد بف اهلل عكض بف
 ـ, ََُِ - ُِِْ

 المكلى,  الخمكتي الحنفي اإلستانبكلي مصطفى بف حقي إسماعيؿ: البياف ركح (ّّ
 بيركت, – الفكر دار(: ىػُُِٕ: ت) الفداء أبك

 الرزاؽ عبد: المحقؽ(ىػٕٗٓ: ت) التفسير:البف الجكزم عمـ في المسير زاد (ّْ
 ىػ, ُِِْ -ُبيركت:ط – العربي الكتاب دار: الميدم

شرح العقيدة الطحاكية, لمقاضي ابف أبي العز الحنفي, تحقيؽ محمد ناصر  (ّٓ
 .الديف األلباني, نشر: المكتب اإلسبلمي ػ بيركت

 الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبك: العربية كصحاح المغة تاج الصحاح  (ّٔ
 - لممبلييف العمـ دار: عطار الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ(ىػّّٗ: ت) الفارابي
 ـ .ُٕٖٗ- ىػَُْٕ: ْبيركتط

 عبد أحمد: تحقيؽ(ىػّّٗ: ت)  لمجكىرم: العربية كصحاح المغة تاج الصحاح (ّٕ
 ـ .ُٕٖٗ - ىػَُْٕ: ْبيركت ط – لممبلييف العمـ دار: عطار الغفكر

: الجعفي المحقؽ البخارم اهلل عبد أبك إسماعيؿ بف محمد: البخارم صحيح (ّٖ
 السمطانية عف مصكرة) النجاة طكؽ دار: الناصر ناصر بف زىير محمد

 . ىػُِِْ ,ُط(الباقي عبد فؤاد محمد ترقيـ ترقيـ بإضافة
 (ىػُِٔ: ت) النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف لمسمـ: صحيح مسمـ (ّٗ

 .بيركت – العربي التراث إحياء دار: الباقي عبد فؤاد محمد: المحقؽ
 برىاف القاسـ أبك نصر, بف حمزة بف محمكد: التأكيؿ كعجائب التفسير غرائب (َْ

 لمثقافة القبمة دار(: ىػَٓٓ نحك: ت) القراء بتاج كيعرؼ الكرماني, الديف
 بيركت . – القرآف عمكـ مؤسسة جدة, - اإلسبلمية
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الرحمف بف محمد النيسابكرم,  كتاب  الغنية في أصكؿ الديف, ألبي سعيد عبد (ُْ
 . سبلمياإلاف, لئلماـ ابف تيمية, المكتب اإليم

: المتكفى) الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي: التعريفات كتاب (ِْ
 دار: الناشر بإشراؼ العمماء مف جماعة كصححو ضبطو: المحقؽ (ىػُٖٔ
 . ـُّٖٗ- ىػَُّْ: ُلبناف:ط– بيركت العممية الكتب

 د: المحقؽ(ىػَُٕ: ت) البصرم الفراىيدم أحمد بف لمخميؿ: العيف كتاب (ّْ
 .اليبلؿ كمكتبة دار: السامرائي إبراىيـ د المخزكمي, ميدم

محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر بف كتاب تمييد األكائؿ كتمخيص الدالئؿ,  (ْْ
: عماد الديف تحقيؽ, ىػ(َّْ: تالقاسـ, القاضي أبك بكر الباقبلني المالكي )

 -ىػ َُْٕالطبعة: األكلى, , لبناف –مؤسسة الكتب الثقافية , أحمد حيدر
  .ـُٕٖٗ

 أبي اإلماـ: تحقيؽ(ىػِْٕ: ت) لمثعمبي,: القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ (ْٓ
 -ىػُِِْ: ُلبناف,ط – بيركت العربي, التراث إحياء دار: عاشكر بف محمد

 ـ .ََِِ
 (ىػَُْٗ: ت) لمكفكم, المغكية كالفركؽ المصطمحات في معجـ الكميات (ْٔ

 .بيركت – الرسالة مؤسسة: المصرم محمد -دركيش عدناف: المحقؽ
 تصحيح: المحقؽ(ىػُْٕ: المتكفى) التنزيؿ:لمخازف معاني في التأكيؿ لباب (ْٕ

 ىػ . ُُْٓ -ُبيركت,ط – العممية الكتب دار: شاىيف عمي محمد
 عادؿ الشيخ: المحقؽ(ىػٕٕٓ: ت) الحنبمي عادؿ الكتاب:البف عمكـ في المباب (ْٖ

/  بيركت - العممية الكتب دار: معكض محمد عمي كالشيخ المكجكد عبد أحمد
 . ـُٖٗٗ-ىػُُْٗ ,ُط لبناف,

 -: ّبيركت ط – صادر دار(: ىػُُٕ: ت) منظكر البف: العرب لساف (ْٗ
 .ىػ  ُُْْ
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: الحميد عبد الديف محيى محمد: المحقؽ(ىػُٖٓ: ت) لمميداني األمثاؿ: مجمع (َٓ
 .لبناف  بيركت, - المعرفة دار

: السكد عيكف باسؿ محمد: المحقؽ(ىػُِّّ: ت) لمقاسمي: التأكيؿ محاسف (ُٓ
 .ىػ  ُُْٖ -: ُبيركت:ط – العمميو الكتب دار

 (ىػِْٓ: ت) األندلسي عطية البف: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر (ِٓ
: ُبيركت :ط – العممية الكتب دار: محمد الشافي عبد السبلـ عبد: المحقؽ
 . ىػُِِْ

: )ت المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك: األعظـ كالمحيط المحكـ (ّٓ
 ,ُبيركت:ط – العممية الكتب دار: ىنداكم الحميد عبد: المحقؽ ىػ(ْٖٓ

 ـ .َََِ -ىػُُِْ
 القادر عبد بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك الديف زيف: الصحاح مختار (ْٓ

 - العصرية المكتبة: محمد الشيخ يكسؼ: المحقؽ(ىػٔٔٔ: ت) الرازم الحنفي
 .ـُٗٗٗ/ ىػَُِْ: ٓصيدا ط – بيركت النمكذجية, الدار

: أحاديثو كخرج حققو(ىػَُٕ: ت) التأكيؿ , لمنسفي كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ (ٓٓ
 ـ .ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ , ُبيركت,ط الطيب, الكمـ دار: بديكم عمي يكسؼ

أبك بكر محمد بف الحسف بف فكرؾ األصبياني الكفاة: مشكؿ الحديث كبيانو :  (ٔٓ
ـ , الطبعة : الثانية , تحقيؽ : مكسى ُٖٓٗ -بيركت  -ىػ: عالـ الكتب َْٔ

 .محمد عمي 
 عبد أبك البعمي, الفضؿ أبي بف الفتح أبي بف محمد: المقنع ألفاظ عمى المطمع (ٕٓ

 محمكد كياسيف األرناؤكط محمكد: المحقؽ(ىػَٕٗ: ت) الديف شمس اهلل,
 . ىػُِّْ: ُلمتكزيع ط السكادم مكتبة: الخطيب

 كخرج حققو: المحقؽ(ىػَُٓ: ت) لمبغكم : القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ (ٖٓ
: الحرش مسمـ سميماف - ضميرية جمعة عثماف - النمر اهلل عبد محمد أحاديثو

 ـ . ُٕٗٗ -ىػُُْٕ ,: ْ:ط طيبة دار
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/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ)بالقاىرة العربية المغة مجمع: الكسيط المعجـ (ٗٓ
  . الدعكة دار(: النجار محمد/  القادر عبد حامد

 النفائس دار: قنيبي صادؽ حامد - قمعجي ركاس محمد: الفقياء لغة معجـ (َٔ
 ـ .ُٖٖٗ -ىػَُْٖ ,: ِكالتكزيع :ط كالنشر لمطباعة

: ت) السيكطي الديف لجبلؿ ,: كالرسكـ الحدكد في العمكـ مقاليد معجـ (ُٔ
/ القاىرة - اآلداب مكتبة: عبادة إبراىيـ محمد د. أ: المحقؽ(ىػُُٗ

 ـ . ََِْ - ىػُِْْ ,: ُمصر/ط
 (ىػُُٗ: ت) السيكطي الديف جبلؿ: كالرسكـ الحدكد في العمكـ مقاليد معجـ (ِٔ

: ُمصر ,ط/  القاىرة - اآلداب مكتبة: عبادة إبراىيـ محمد د. أ: المحقؽ
 . ـََِْ -ىػُِْْ

 محمد السبلـ عبد: المحقؽ(ىػّٓٗ: ت) فارس بف أحمد: المغة مقاييس معجـ (ّٔ
 .ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ: النشر الفكر,عاـ دار: ىاركف

 الديف برىاف الفتح, أبك عمى, ابف المكاـر أبى السيد عبد بف ناصر: المغرب (ْٔ
ًزلٌ  الخكارزمي  طبعة بدكف: العربي الطبعة الكتاب دار(: ىػَُٔ: ت) الميطىرّْ

 تاريخ . كبدكف
 صفكاف: المحقؽ(ىػَِٓ: ت) األصفياني القرآف لمراغب غريب في المفردات (ٓٔ

 ىػ .ُُِْ: ُبيركت ط دمشؽ - الشامية الدار القمـ, دار: الداكدم عدناف
: العربي الطبعة الفكر دار: مدككر أحمد عمى: كتطبيقاتيا أسسيا التربية مناىج (ٔٔ

 . ـََُِ -ىػُُِْ
 .ُٔط:الشركؽ دار: إبراىيـ بف قطب بف محمد: اإلسبلمية التربية منيج (ٕٔ
 كآداب كمكاعظ كقكاعد كأحكاـ كحكـ خطب الزماف, لدركس الظمآف مكارد (ٖٔ

: ت) السمماف المحسف عبد بف محمد بف العزيز عبد: حساف كأخبلؽ
 . ىػُِْْ,  َّط(ىػُِِْ
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 أبك جابر بف القادر عبد بف مكسى بف جابر: اإليماف ألىؿ الرحمف نداءات (ٗٔ
 العربية المممكة المنكرة, المدينة كالحكـ, العمكـ مكتبة: الجزائرم بكر

 ـ .ََُِ/ىػُُِْ: ّالسعكدية:ط
 مف عدد: كسمـ عميو اهلل صمى - الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة (َٕ

 الحـر كخطيب إماـ حميد بف اهلل عبد بف صالح/ الشيخ بإشراؼ المختصيف
 . ْجدة:ط كالتكزيع, لمنشر الكسيمة دار: المكي

 مف عدد: كسمـ عميو اهلل صمى - الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة (ُٕ
 الحـر كخطيب إماـ حميد بف اهلل عبد بف صالح/ الشيخ بإشراؼ المختصيف

 . ْجدة:ط كالتكزيع, لمنشر الكسيمة دار: المكي
 طاىر: تحقيؽ(: ىػَٔٔ: ت) األثير البف: كاألثر الحديث غريب في النياية (ِٕ

 - ىػُّٗٗ بيركت, - العممية الطناحي  المكتبة محمد محمكد - الزاكل أحمد
 ـ .ُٕٗٗ

 تحقيؽ (ىػْٖٔ: ت) النيسابكرم, لمكاحدم, المجيد: القرآف تفسير في الكسيط (ّٕ
 الدكتكر معكض, محمد عمي الشيخ المكجكد, عبد أحمد عادؿ الشيخ: كتعميؽ
 الرحمف عبد الدكتكر الجمؿ, الغني عبد أحمد الدكتكر صيرة, محمد أحمد

 . ـُْٗٗ -ىػُُْٓ, ُلبناف,ط – بيركت العممية, الكتب دار: عكيس
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By. 

A.P.Dr. Mohammed Shakir al-Kubaisi 

Iraqi University Faculty of Arts 

Abstract 

After this brilliant roaming degenerated Rahalna on the last 

leg of this research in order to put some of what we have 

achieved things and results through substantive study of the 

Assembly, were as follows; 

1. brilliantly out of its root word (with) and come to many 

different meanings as they are received in the context of the 

speech, including the accompanying, and the meeting at the 

time and place, and the victory, and Andah. 

2. here are words almost in the connotations of the word 

(brilliantly) demonstrated the flexibility of the Arabic 

language and on Aajazha if received in the Quranic text, and 

words approach are; conservation, accompanying, and care. 

3. stated in the Qur'an Male Assembly of God in various 

positions sometimes at the level of individuals and at other 

times with varieties of people and conditions came on a 

variety of images, including; brilliant image with divine 

prophets. Divine and brilliant with nations and tribes, and 

brilliant divine with individuals (believers( 

4. have diversified the company of God for His slaves 

Sometimes it may be conservation, and these are specific to 

certain slaves without some, and sometimes be a victory 

Assembly especially Balmottagan and benefactors and the 

patient, and sometimes luck and love. And other science and 

these slaves are all-inclusive and is, her body Quran in some 

verses. 
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المرسمين سيدنا  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خير

 محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد:
فإن القرآن الكريم الذي أنزلو اهلل عمى سيدنا محمد )صمى اهلل 
عميو وسمم( ىدى ورحمة ونورا وعصمة؛ إذ إنو ال سبيل لصالح حال ىذه 
األمة وعزتيا إال بالتمسك بيذا الكتاب؛ فال محيص لنا عن فيمو وتدبره 

 و.والغوص في معاني
وبعد إجالة النظر في القرآن الكريم؛ وقع اختياري عمى لفظة 
الجثوم والجثو، فتتبعتيا فوجدتيا قد ذكرت في ثمان آيات، وألجل معرفة 

الجثوم والجثو في معناىا وداللتيا في كل آية، جاء بحثي الموسوم: )
 (.القرآن الكريم دراسة موضوعية

 ن:وقد اقتضت ىذه الدراسة أن تكون في مبحثي
 الجثوم في الدنيا، ويتضمن ثالثة مطالب. المبحث األول:

 تعريف الجثوم والجثو لغة واصطالحا. المطلب األول:
 الجثوم الذي أصاب قوم ثمود. المطلب الثانً:
 الجثوم الذي أصاب قوم مدين. المطلب الثالث:

 الجثو في اآلخرة. والمبحث الثانً:
توصمت إلييا في ىذه  يتبعيما خاتمة تضمنت أىم النتائج التي

الدراسة، تموتيا بثبت ُمسمسل ألىم المصادر والمراجع التي أفدُت منيا في 
 إثراء المادة العممية لمبحث.

ىذا، وقد كان منيجي في ىذه الدراسة منيجًا موضوعيًا بخطواتو 
المعروفة، والمتمثمة بجمع اآليات أواًل، وتقسيميا بحسب الموضوعات، ثم 

لنزول، ودراستيا دراسة عممية موضوعية بعد التوكل عمى ترتيبيا بحسب ا
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اهلل تعالى، والرجوع إلى أمات كتب التفسير والحديث والمغة والسيرة 
 النبوية.

 اآلٌات التً تضمنت لفظً )الجثوم(، و)الجثو(
 والتً سأقوم بدراستها فً هذا البحث

  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ٹ ٹ  چ

 (1).چڱ     ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  
  ڳ    ڳ    ڎڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ڌ  ڌ  ڎٹ ٹ چ

 (2).چڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  
  ڳ  ڳ        ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ

 (3).چہ  ہ  ھ  ھ   
  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې   ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ٹ ٹ  چ

 (4).چى   
  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ      ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ٹ ٹ  چ

 (5).چڭ  ڭ  ې  ې  ۉ    ۉ  ې  ې  
  چچ چ چ  چ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چٹ ٹ  چ

(6)  
  (7).چڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ٹ  ٹ  ٹ ٹ  چ 
  ۉ    ۉ  ې  ې  ٴۇ   ۋ     ۋ  ۅ  ۅ           ى    ېڭ  ڭ    ڭ  ېٹ ٹ  چ

  (8).چى
 

  

                                 
 .39، وترتيبيا في النزول 78 -77سورة األعراف، اآلية  (1)
 .52، وترتيبيا في النزول 67 – 66سورة ىود، اآلية  (2)
 .39، وترتيبيا في النزول 91 – 99سورة األعراف، اآلية  (3)
 .52، وترتيبيا في النزول 94سورة ىود، اآلية  (4)
 .65، وترتيبيا في النزول 37 – 36سورة العنكبوت، اآلية  (5)
 .44، وترتيبيا في النزول 68سورة مريم، اآلية  (6)
 .44، وترتيبيا في النزول 72سورة مريم، اآلية  (7)
 .65، وترتيبيا في النزول 28سورة الجاثية، اآلية  (8)
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 المبحث األول
 الُجثوم فً الدنٌا

 وٌتضمن ثالثة مطالب:
 واصطالحا  المطلب األول: تعرٌف الجثوم والجثو لغة 

 من جثم الطائر يجِثم ويجثم جثمًا وجثومًا إذا ألصق صدره الجثوم لغة:
فييا، والجاثم: البارك عمى رجميو، كما  ا، وقيل: "أصابيم البالء فبركو (1)باألرض

وقيل: ىو أن يقع  (2)يجثم الطير؛ أي: أصابيم العذاب فماتوا جاثمين أي باركين".
 (3)؛ أي: أجسادًا ممقاة في األرض.چۉ    ۉ  ېې  چ  عمى صدره؛ كقولو تعالى: 

                                 
ىـ(، تحقيق: رمزي منير 321جميرة المغة: ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت (1)

 .    1/415، 1ىـ(، ط1987بعمبكي، دار النشر: دار العمم لمماليين، بيروت، سنة النشر )
ىـ(، تحقيق: محمد 379تيذيب المغة: لمحمد بن أحمد األزىري اليروي، أبو منصور )ت (2)

، 1م(، ط2991ر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة النشر )عوض مرعب، دار النش
 ، مادة )جثم(. 11/29

ىـ(، تحقيق: 299ينظر: مجاز القرآن، ألبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري )ت (3)
ىـ(، 1381محمد فؤاد سزكين، دار النشر: مكتبة الخانجي، القاىرة، سنة النشر )

ىـ(، 276ي محمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري )ت، وغريب القرآن ألب1،1/218ط
تحقيق: أحمد صقر، دار النشر: دار الكتب العممية، بيروت، سنة النشر 

، والمحكم والمحيط األعظم، ألبي الحسن عمي بن إسماعيل 1/169م(،1978ىـ/1398)
كتب ىـ(، تحقيق: عبد الحميد ىنداوي، دار النشر: دار ال458بن سيده المرسي )ت

، مادة )الجيم والثاء 374/ 7،  1م(، ط2999 -ىـ 1421العممية، بيروت، سنة النشر )
والميم(، ومعترك األقران في إعجاز القرآن ويسمى )إعجاز القرآن ومعترك األقران( لعبد 

ىـ(، دار النشر: دار الكتب العممية، 911الرحمن أبي بكر جالل الدين السيوطي )ت
 .2/139، 1م(، ط1988 -ىـ 1498بيروت، سنة النشر )
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ىو الوقوع باركين عمى الركب بعضيم عمى بعض وىو  الجثوم اصطالحا :
 (1)بمنزلة البروك لمبعير.
يقال ُجْذَوٌة من النار، وُجْثوٌة، وَجْذوٌة وَجْثَوٌة، والجثى: تراب  الجثو لغة:

 ، وذكر بعضيم:(3)ُجثَا َجَينَّم( ، وفي الحديث: )فإنَُّو ِمنْ (2)مجموعو وحدتيا جثوة
 (4)ىي حجارة من تراب ُمتجمِّع كالقبر.

  

                                 
ىـ(، 1994ينظر: كتاب الكميات: ألبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي )ت (1)

بيروت، سنة  -تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، دار النشر: مؤسسة الرسالة 
 ، )فصل الجيم(.   551 -559م(، ص1998ىـ/1419النشر: )

بي زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديممي الفراء ينظر: معاني القرآن: أل (2)
ىـ(، تحقيق: أحمد يوسف النحاتي، ومحمد عمي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل 297)ت

، وتيذيب المغة: 2/395، 1شمبي، دار النشر: دار المصرية لمتأليف والترجمة، مصر، ط
 ، باب الجيم والذال مادة )جذا(.    11/115

جامع الكبير. سنن الترمذي. لمحمد بن عيسى بن َسْوره بن موسى بن الضحاك الترمذي ال (3)
ىـ(، تحقيق: بشار عواد معروف، دار النشر: دار المغرب اإلسالمي، 279أبو عيسى )ت

م(، باب ما جاء في مثل الصالة والصيام، رقم الحديث 1998بيروت، سنة النشر: )
 .   4/446ب ( وقال ىذا حديث حسن صحيح غري2863)

، مادة )الجيم والثاء والواو(، وتاج العروس من 7/549ينظر: المحكم والمحيط األعظم،  (4)
جواىر القاموس: لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبوالفيض الممقب بمرتضى 

ىـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار النشر: دار اليداية، 1295الزبيدي )ت
 (.    ، مادة )جثو37/321
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، والجاثية: (1)وفي الحديث: )فإذا لْم َنِجْد َحَجَرًا؛ جمْعنا ُجْثوًة من ُتراب(
 موضوعة موضع الجمع؛ كقولك جماعٌة قائمٌة وجماعٌة قاعدٌة، وبو سميت سورة

 (3).چڭ  ې   ڭ  ڭ      چ: (2)الجاثية، وكما في قولو
 ىو أن يعتموا من المحشر إلى شاطئ جينم عمى حاليم الجثو اصطالحا :

 (4)التي كانوا عمييا في الموقف جثاة عمى ركبيم مشاًة عمى أقداميم.
 المطلب الثانً: الجثوم الذي أصاب قوم ثمود:

قبل البدء بدراسة آيات ىذا المطمب التي تتعمق بقوم ثمود ونبييم صالح 
)عميو السالم( أجد من الضرورة بمكان التعريف بقوم ثمود ودعوة نبييم صالح 
 )عميو السالم(؛ فقبيمة ثمود ىي التي ينتمي إلييا صالح )عميو السالم(، وسبب 

 
  

                                 
ىـ(، تحقيق: د. 256صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل أبوعبد اهلل البخاري الجحفي ) (1)

مصطفى ديب البغا، دار النشر: دار ابن كثير اليمامة، بيروت، سنة النشر 
(، 4117رقم الحديث ) -، كتاب المغازي/ باب وفد أبي حنيفة 3م(، ط1987ىـ/1497)
4/1591    . 

ينظر: المفردات في غريب القرآن: ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  (2)
ىـ(، تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار النشر: دار 592األصفياني )المتوفى بحدود سنة 

، )كتاب 1/187، 1ىـ(، ط1412بيروت، سنة النشر: ) -القمم، والدار الشامية، دمشق 
 الجيم(.      

 .28ة، جزء من اآلية سورة الجاثي (3)
ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ألبي البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين  (4)

ىـ(، حققو وخرج أحاديثو: يوسف عمي بديوي، راجعو وقدَّم لو: محيي الدين 719ألنسفي )ت
، 1م(، ط1998ىـ/1419ديب مستو، دار النشر: دار الكمم الطيب، بيروت، سنة النشر: )

2/346   . 
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كر أىل السير أن النبي )صمى اهلل . وذ(1)تسميتيا بثمود نسبة إلى "الماء القميل"
عميو وسمم( لما وصل إلى الحجر أي ديار ثمود قال: )ال َتْدُخُموا عمى ىؤالِء 
الُمَعذَّبين إالَّ أْن تكونوا باكيَن، فإْن لم تكونوا باكيَن؛ فال تدُخُموا عميِيْم؛ ال ُيصيُبُكم 

ڭ  چ م؛ إذ قال تعالى: ؛ فدعاىم إلى عبادة اهلل وترك عبادة األصنا(2)ما أصابيم(.

چ ې  ې  ۉۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى
، وسمَّاه القرآُن أخاىم باعتبار النسب؛ (3)

ې  ې  چألنو من قبيمة ثمود، ثم طمبوا منو معجزة فأخرج اهلل ليم ناقة؛ إذ قال تعالى: 

  ى    ى  ى    ى  ىى  ى  ى    ى  ى  ىى  ى  ى  ى  ى  ىى    ىې  

چڈ       ى
چ  ، وسأتكمم عنيا الحقًا. ثم ذكرىم بنعم اهلل عمييم؛ إذ قال تعالى: (4)

ٱ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

چٹ     ڤ  ڤ
، ووصف اهلل حال المستكبرين المعاندين حيث حكى القرآن الكريم (5)

ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ڤ  چ  إجابة المؤمنين بقولو:

چچچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڎ    ڎ  ڌ  
(6) 

                                 
ىـ(، تحقيق: د. ميدي المخزومي، ود. 179ينظر: العين: لمخميل بن أحمد الفراىيدي )ت (1)

، حرف الطاء، والقاموس 8/29إبراىيم السامرائي، دار النشر: دار ومكتبة اليالل، 
ىـ(، دار النشر: مؤسسة الرسالة، 817المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت

 ، فصل )الجيم(. 1/345بيروت، 
صحيح البخاري: كتاب الصالة، باب الصالة في مواضع الخسف والعذاب، رقم الحديث  (2)

ىـ(، دار 1944. وينظر: السيرة الحمبية: لعمي بن برىان الدين الحمبي )ت1/167(، 423)
 .3/196ىـ(، غزوة تبوك، 1499النشر: دار المعرفة، بيروت، سنة النشر: )

 .73راف، اآلية: سورة األع (3)
 . 73سورة األعراف، اآلية  (4)
 . 74سورة األعراف، اآلية  (5)
 .75سورة األعراف، اآلية  (6)
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أي: قال المؤمنون نحن مصدقون وموحدون ولم يجيبوا بـ )نعم( أو)نعمم(؛ 
فأجابوا بما يستمزم ىذا المعنى ويزيد، وىو أنيم عمموا بذلك يقينًا أنو مرسل من 

 (1)ربو.
 طلب القوم نزول العذاب:

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           چ  قال تعالى: 

چڱ     ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  
طمب قوم صالح معجزة لالستدالل عمى  (2)

  ى  ى  ى  ىچ  نبوتو فأخرج اهلل ليم ناقة من الصخرة لمداللة عمى نبوتو؛ فقال: 

چڈ  ڈ     ى  ى    ى  ى    ى  ىى  ى  ى    ى  ى  ىى
، وقد كانت (3)

چ  ىذه الناقة تشرب من بئر معينة يوما ليا ويومًا آخر لمقوم، كما ذكر القرآن ذلك 

چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦپ  پ  پ  پٹ
  ى  ى   ى  ى   ىچ  ، وقال في سورة أخرى: (4)

 (5).چى  ى    ى  ى  ى
وذكَّرىم صالح ) عميو السالم( أنيم إذا مسوا ىذه الناقة بسوء؛ فإن اهلل 

  ى  ى  ى  ى  ىى    ىې  ې  ې  چ  سيسخط عمييم ويعذبيم، إذ قال تعالى: 

چڈڈ  ى  ى    ى  ى    ى  ىى  ى  ى    ى  ى  ىى
؛ ولكن القوم كذبوه (6)

                                 
ينظر: محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد قاسم الحالق القاسمي  (1)

ىـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار النشر: دار الكتب العممية، بيروت، 1332)ت
، وتفسير القرآن الحكيم المسمى بـ)تفسير المنار(، 5/127، 1ىـ(، ط1418سنة النشر: )

ىـ(، دار النشر: دار الييئة المصرية العامة 1354تلمحمد رشيد بن عمي رضا الحسني )
، والمستفاد من قصص القرآن لمدعوة والدعاة، د. 8/448م(، 1999لمكتاب، سنة النشر: )

عبد الكريم زيدان، دار النشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، بيروت، سنة النشر: 
 . 126، 1م(، ط2999 -ىـ 1439)

 .78سورة األعراف، اآلية  (2)
 .73سورة األعراف، اآلية  (3)
 .28سورة القمر، اآلية  (4)
 .155سورة الشعراء، اآلية  (5)
 .73سورة األعراف، اآلية  (6)
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ڌ  ڎ  ڎ  ڳ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ چ كذبوه وتجرأوا عمى اهلل وتحدوه، قال تعالى: 

چڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     ڱ   ڱ
؛ أي: نحروىا وأسند العقر إلى جميعيم؛ (1)

ن لم يباشره إال بعضيم وطمبوا نزول العذاب وكأنيم استعجموا  ألنو كان برضاىم وا 
نزول العذاب من اهلل ألنيم كانوا يعتقدون أن ذلك ال يحصل العتقادىم أن صالح 

چڳ   ڱ ڱ     ڱ چي إدعائو النبوة ولذلك قالوا: غير مرسل وغير صادق ف
؛ (2) 

فجاء العذاب وىي الرجفة الشديدة؛ أي: الزلزلة الشديدة التي حصمت من الصيحة 
چں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀچ الشديدة قال تعالى: 

أي: ساقطين عمى وجوىيم ال  (3)
يتحركون، وأخذت أولئك المستكبرين الرجفة المتمثمة بالزلزلة الشديدة فأىمكتيم 

جوىيم فأصبحوا في بالدىم أو مساكنيم باركين عمى الركب ساقطين عمى و 
 ىامدين ال يتحركون جاثمين. 

من خالل ىذا العرض يمكنني تصوير ثالث مشاىد. يتمثل المشيد األول: 
لرجفة الشديدة التي جعمت األرض تيتز من تحت أقداميم والمشيد الثاني: ما با

صاحب ىذه الزلزلة من الخوف الشديد بسبب َمَوَجان األرض، والمشيد الثالث: 
يتمثل بصورة المستكبرين وىم ساقطين عمى األرض جاثمين عمى وجوىيم جزاء 

شيد المستكبرين وفاقًا. جزاء فعميم في التبصير عن ىذا المصير، وىو م
  (4)الجاثمين.

                                 
 .77سورة األعراف، اآلية  (1)
 .77سورة األعراف اآلية  (2)
 .78سورة األعراف، اآلية  (3)
ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد بن غالب اآلممي، أبي  (4)

 –ىـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار النشر: مؤسسة الرسالة 319جعفر الطبري )ت
، وفي ظالل القرآن: لسيد قطب إبراىيم 12/545م، 2999ىـ/1429بيروت، سنة النشر: 
ىـ(، 1412شروق، بيروت، القاىرة، سنة النشر: )ىـ(، دار ال1385حسين الشاربي )ت

 .   128، والمستفاد من قصص القرآن، ص3/1314، 17ط
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ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎ  ڳ    چ  قال تعالى: 

 (1).چڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  
ٹ ٹ ح )عميو السالم(: بعد عقرىم لمناقة وطمبيم نزول العذاب قال ليم صال

چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  چ 
قال ليم نبييم بعد نحرىم لمناقة ؛ أي: (2)

عيشوا في بمدكم ىذا متمتعين بما فيو من نعم لمدة ثالثة أيام فقط وىي آخر ما 
بقي لكم من متاع ىذه الدنيا وىذا الوعد غير مكذوب ألنو صادر من اهلل وىنا 

چڍ  ڍ    ڇ  چ تحقق الوعد، قال تعالى: 
ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  چ ؛ أي: بإنزال العذاب (3)

چڇ  ڍ   ڍ   
؛ أي: برحمة عظيمة كائنة منا وىذه النجاة األولى. وأما النجاة (4)

؛ أي: من خزي وذل ذلك اليوم اليائل چ ڌ  ڌ  ڎچ  الثانية؛ فيي في قولو 
 الشديد الذي ينزل فيو العذاب فيصيب الظالمين وينجي المتقين.

العذاب وىي ثالثة أيام وفي  وفي ىذه اآلية إشارة إلى المدة المتبقية لنزول
ذلك الوعد عذاب آخر لمقوم الكافرين فإنيم بدأوا يعدون ساعات استقبال العذاب وال 
يخفى عمى أحد ما ليذه القضية من عذاب نفسي لممجرمين زيادة عمى ما سيحل 
بيم من اهلل تعالى يوم الحساب كما في ىذه اآلية إشارة إلى مقابمة المؤمنين الذين 

ا لقول صالح )عميو السالم( وآمنوا بو ونجاتيم من العذاب في الدنيا استمعو 
 . (1)بين حال الكافرين وحال المؤمنين (5)واآلخرة، وىذا النوع يسمى بـ)المقابمة(

                                 
 .67 -66سورة ىود، اآليتان  (1)
 .65سورة ىود، من اآلية  (2)
 .66سورة ىود، من اآلية  (3)
 .66سورة ىود، من اآلية  (4)
ىي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معاٍن متوافقة ثم بما يقابميما أو يقابميا عمى  المقابمة: (5)

اإليضاح في عموم البالغة،  ينظر: .الترتيب؛ كقولو تعالى: "فميضحكوا قميال وليبكوا كثيرا"
لجالل الدين أبو عبد اهلل محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني، دار النشر: دار إحياء 

 .1/321، 4م(، ط1998، سنة النشر، )العموم، بيروت
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والصيحة: الصوت الشديد المرتفع  چڱ   ڱ  ں  ں  چ  وفي قولو تعالى: 
جثوم اإلبل؛ أي: البروك فبعد أن أخذتيم الصيحة كانوا جاثمين: من الجثوم وىو ك

عمى األرض أو وقع عمى صدره كما يقال جثم الطير أي لزم مكانو فمم يبرح 
 (2)فأصبحوا ىمكى، صرعى، ساقطين عمى وجوىيم بدون حركة.

ومن ىذه القصة نستميم الدروس والعبر بأن المسمم ال يجوز لو التكبر، 
الخير يجب أن نتبعو، قال وأن ال يجاىر بالعداوة والعصيان، وأن من يدلنا عمى 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  تعالى: 

چڑ  ڑ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
(3). 

خالصة القول في اآلية أعاله يمكننا استحضار المشيد اإلليي في قوم 
المسمطة عمييم من السماء والرجفة التي أخذتيم ثمود، المرتسم بأحداث الصيحة 

من األرض، وما يصاحب تينك المشيدين من الخوف والفزع والرعب؛ فصاعقة 
مصحوبة بصوتيا الشديد، وزلزلة األرض من تحت ديارىم، أدت إلى ىمعيم 
وخروجيم مخذولين خائفين، ومن ثم يأتي المشيد الثاني الذي يصور لنا حاليم 

 م وجثوميم عمى األرض من دون أن ينفعيم فرارىم من العذاب.المتمثل بموتي
 المطلب الثالث: الجثوم الذي أصاب قوم مدٌن

قبل الشروع بدراسة قوم مدين ونبييم شعيب )عميو السالم( أجد من 
الضروري التعريف بقوم مدين ودعوة نبييم شعيب )عميو السالم(؛ إذ أرسل اهلل 

وىذه الكممة تطمق عمى القبيمة وعمى المدينة وقيل  تعالى رسولو شعيبًا إلى "مدين"

                                                                       
ينظر: تفسير القرآن العظيم، البن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي  (1)

 –ىـ(، تحقيق: أسعد محمد الطيب، دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 327حاتم )ت
، والتفسير الوسيط 6/2951، 3ىـ(، ط1419المممكة العربية السعودية، سنة النشر: )

لمقرآن الكريم: لمحمد سيد طنطاوي، دار النشر: دار نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع 
 .7/236، 1القاىرة، ط -

 .7/236ينظر: المرجع نفسو  (2)
 .146سورة األعراف، اآلية  (3)
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(1)ىي محاذية لتبوك، وقيل ىي بين المدينة والشام
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   چ  

چٹ  
فدعاىم سيدنا شعيب )عميو السالم( إلى عبادة  (3)وىم أصحاب األيكة. (2)

في الكيل والميزان؛ اهلل وحده ونياىم عن المفاسد التي فشت فييم ومنيا التطفيف 
چ  چ  چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌڈ  چ  إذ قال تعالى: 

ڈ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ې  

چ
بخس المنيي عنو؛ بخس الناس حقوقيم المادية والمعنوية فيو عام ؛ فيشمل ال(4)

ونياىم عن قطع الطريق الحسي والمعنوي فأما الحسي فقولو  (5)في حق كل واحد.
چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ تعالى: 

؛ أي: ال تقطعوا الطريق في قتل الناس إذا لم (6)
وة شعيب )عميو يعطوكم أمواليم وتمنعون من يريد الحق في سماع الخير من دع

   ى   ى  ى  ى  ى  ىچ  السالم(. وأما قطع الطريق المعنوي ففي قولو تعالى: 

چ  ى  ى  ى  ى  ى  ى
؛ أي: تُبعدون عن دين اهلل وطاعتو من آمن بشعيب (7)

بتيديدىم بما يؤذييم ويضرىم إن ظموا متبعين شعيبًا ودعوتو وتريدون أن تجعموا 
دعوة شعيب ذات عوج بما تمقونو من شبيات باطمة وبما تصفونيا بما يشينيا 

                                 
دان: لشياب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي ينظر: معجم البم (1)

 .5/77، 2م(، ط1995ىـ(، دار النشر: دار صادر، بيروت، سنة النشر )626)ت
 .23سورة القصص، اآلية  (2)
قيل ىي تبوك التي غزاىا النبي )صمى اهلل عميو وسمم( وقيل ىي الغيضة الممتفة  األيكة: (3)

 .1/29يك والمراد بأصحاب األيكة أىل مدين. ينظر: معجم البمدان، األشجار والجمع أ
 .86-85سورة األعراف، اآليتان  (4)
ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: ألبي القاسم محمود بن  (5)

ىـ(، دار النشر: دار الكتاب العربي، بيروت، 538عمروبن أحمد الزمخشري جار اهلل )ت
 . 164، والمستفاد من قصص القرآن لمدعوة والدعاة، 2/128، 3ىـ(، ط1497سنة النشر )

 .86آلية سورة األعراف، ا (6)
 .99سورة آل عمران، اآلية  (7)
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وينفر الناس عنيا. وأكثر شعيب )عميو السالم( من حواره مع قومو حتى لقب 
 (1)بخطيب األنبياء.

 طلب القوم نزول العذاب:
ڳ  ڳ        ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ  چ

چھ  ھ
صرارىم عمى اليالك. وقال المأل الذين كفروا (2) ؛ أي: استخفوا في كفرىم وا 

بًا أنكم إذًا من قومو أي أشرافيم الذين يثبطونيم عن اإليمان أنكم إذا اتبعتم شعي
  ى     ى  ى  ى  ىچ  لخاسرون؛ الستبدالكم الضالل باليدى؛ كقولو تعالى: 

وقيل تخسرون بإتباعو فوائد البخس والتطفيف؛ ألنو ينياىم عنيما  چ  ى  ى  ى
ويحممكم عمى العدل وعدم بخس اآلخرين. وذكر الزمخشري في تفسير ىذه اآلية 

وجواب الشرط؟  چں ں ڻچي وطأتو الالم في فقال: "فإن قمت فما جواب القسم الذ
ے   چمبتدأ خبره  چھ ھ     ےچقمت: قولو إنكم إذًا لخاسرون سد مسد الجوابين 

، وكذلك كانوا ىم الخاسرين. وفي ىذا االبتداء معنى االختصاص، چۓ ۓ ڭڭ
كأنو قيل: الذين كذبوا شعيبا ىم المخصصون بأن أىمكوا واستؤصموا، كأن لم يقيموا 
في دارىم ألن الذين اتبعوا شعيبًا قد أنجاىم اهلل، الذين كذبوا شعيبًا ىم 

وفي ىذا االستئناف المخصصون بالخسران العظيم دون أتباعو فإنيم رابحون. 
  (3)واالبتداء وىذا التكرير مبالغة في رد مقالة المأل ألشياعيم وتسفيو لرأييم".

                                 
ينظر: الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر فرج األنصاري الخزرجي  (1)

ىـ(: تحقيق: ىشام سمير البخاري، دار النشر: دار عالم 671شمس الدين القرطبي )ت
العظيم، ألبي  ، وتفسير القرآن7/247م( 2993ىـ/ 1433الكتب، الرياض، سنة النشر )

ىـ(، تحقيق: عاصي بن محمد سالمة، 774الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )ت
 .  3/491، 2م(، ط1999-ىـ1429دار النشر: دار طيبة لمنشر والتوزيع، سنة النشر: )

 .91-99سورة األعراف، اآليتان  (2)
تأويل، دار النشر: دار عالم ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه ال (3)

 .7/248م(، 2993 -ىـ1433الكتب، الرياض، سنة النشر )
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والرجفة: ىي الزلزلة الشديدة التي ينال معيا اإلنسان اىتزاز  چۀ  ہچ
، وقيل: إنيم أخذتيم الرجفة وذلك كما أرجفوا شعيبًا وأصحابو (1)وارتعاد واضطراب

ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  چ أخبر عنيم في قولو تعالى: وتوعدىم بالجالء كما 

چۉ  ۉ  ې   ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى
أنيم تيكموا بو  -واهلل أعمم  -، والمناسبة ىنا (2)

. وقيل: ولما جاء (4)؛ فجاءت الصيحة فأسكتتيم وأخرستيم(3) چہ  ہچ  في قوليم: 
أمرنا بإىالكيم نجينا شعيبا والمؤمنين معو بسبب رحمة عظيمة منا، وأما 
الظالمون؛ فأخذتيم صيحة عظيمة من عذاب اهلل. وقيل: صاح بيم جبريل صيحة؛ 

ۋ  ۅ  ۅ  ى  چ  فأخرجت أرواحيم من أجسادىم، وقد ذكر اهلل تعالى ذلك في قولو: 

(، وفي سورة صيحةك ليم. وقيل: أتتيم )؛ أي: موتى ىامدين ال حراچى   
چ ڃ  چ  چچ(، وفي سورة الشعراء رجفةاألعراف )

، وىم أمة واحدة اجتمع عمييم (5)
نما ذكر ذلك في كل سياق ما يناسبو، و چچ  چچ يوم عذابيم ىذه النقم كميا؛ وا 

(6)
  

. ورب قائل يقول: وردت )وأخذ( (7)ىي سحابة أظمتيم فييا شرور من نار وليب
ڱ   ڱ  ں  چ  كما في قصة ثمود بدون تاء؛ إذ اختفت من الفعل؛ كما في سورة ىود

                                 
ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ألبي محمد عبد الحق ين غالب بن عبد  (1) ينظر: الُمحرَّ

ىـ(، تحقيق: عبد السالم عبد 542الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )ت
ىـ( 1422، سنة النشر )1: دار الكتب العممية، بيروت، طالشافي محمد، دار النشر

2/429. 
 .94سورة ىود، اآلية  (2)
 .87سورة ىود، اآلية  (3)
 .2/493ينظر: تفسير القرآن العظيم، البن كثير  (4)
 .189سورة الشعراء، جزء من اآلية  (5)
 .189سورة الشعراء، جزء من اآلية  (6)
، وتفسير 9/84، والجامع ألحكام القرآن 15/465ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (7)

 . 3/449القرآن العظيم، البن كثير 
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چں  
چې   ې  ٴۇ  ۋچ  ، ووردت بالتاء في الفعل في السورة ذاتيا (1)

مخاطبة قوم  (2)
مدين، لماذا؟ الجواب: إن الذي تكمم ىنا ىو رب العباد سبحانو وتعالى، وال يصح 

بر عن صيحة واحدة؛ فتاء التأنيث تعبر عن أن نفيم الصيحة عمى أنيا جاءت لتع
 الصيحة لمدة واحدة.

أما إذا تكررت وصاحت صياحًا كثيرًا تأخذىم كل صيحة من الصياح؛ 
فالصيحة فييا ضعف األنوثة. أما الصياح؛ ففيو عزيمة وقوة الرجولة، إذ أراد اهلل 

ۋ  ۅ  چ أن يجمع بين الحادثين العظيمين؛ فقال: )أخذ( ولم يقل: )أخذت(، ثم قال: 

. وفي اآلية (3)ركة وىم عاجزون؛ أي: ممقون عمى جباىيم فال توجد فييم ح چۅ  ى
اآلية إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل؛ إذ تيكموا من قول سيدنا شعيب )عميو 
السالم( عندما دعا إلى العدل، وعدم أخذ المال بدون وجو حق. فيذا ىو عمل 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ  سيدنا شعيب الذي لم يستمع لو قومو في دعواه؛ بل استيزأوا بو: 

چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ     ې  ې    ۉ  ۉ ہ  ھ  ھ  ھ  
؛ فجاء أمر اهلل (4)

 الذي أسكتيم جزاء قوليم.
ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ      ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  ٹ ٹ

چې  ې  ۉ    ۉ  ې  ې
؛ أي: وأرسمنا إلى قوم مدين أخاىم شعيبًا؛ فقال لقومو (5)

 ناصحًا وُمذكِّرًا: يا قوم وحدوا اهلل واتقوه وخافوا عذابو وعقابو الشديد يوم القيامة 

ڭ  چ؛ أي: ال تسعوا باإلفساد في األرض بأنواع البغي والعدوان چڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ

برجفة عظيمة مدمرة زلزلت عمييم ؛ أي: فكذبوا رسوليم شعيبًا فأىمكيم اهلل چڭ  ې 
؛ أي: چې  ۉ    ۉ  ېچبالدىم، وصيحة ىائمة أخرجت القموب من حناجرىا 

                                 
 .67سورة ىود، اآلية  (1)
 .94سورة ىود، اآلية  (2)
ىـ(، دار النشر: مطابع أخبار 1418ينظر: تفسير الشعراوي: لمحمد ُمتولِّي الشعراوي )ت (3)

 . 8/6544م(، 1997النشر )اليوم، سنة 
 .87سورة ىود، اآلية  (4)
 . 37-36سورة العنكبوت، اآليتان  (5) 
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، وقيل ىي صيحة (1)فأصبحوا ىمكى باركين عمى الركب ميتين ال حركة ليم
جبريل؛ فإنيا الموجبة لمرجفة بسبب تمويجيا لميواء وما يجاوره من األرض، 

أي: بمدىم ولم يقل: في ديارىم ألمن المبس،  فأصبحوا؛ أي: صاروا في دارىم،
جاثمين أي: باركين عمى الركب ميتين مستقبمين بوجوىيم األرض وذلك بسبب 

 (2)عدم استماعيم إلى داعي الحق وتزلزل باطنيم فالجزاء من جنس العمل.
( من الناحية البيانية ديارهم( و)دارهموقد يقول قائل: ما الفرق بين كممتي )

الكريم؟ نقول: إن الصيحة ىي أشمل وأىم من الرجفة؛ لذا فإنيا تصيب  في القرآن
عددًا أكبر وتبمغ أكثر من الرجفة والمعموم أن الصوت يمتد أكثر من الرجفة وليذا 

( مع الصيحة كما في ديارهمفيي تؤثر في ديار عديدة؛ لذا جاء استخدام كممة )
، چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ٹ ٹ چ سورة ىود،  ( من94(، واآلية )67اآلية )

. أما چۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې   ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى   ٹ ٹ  چ 
الرجفة؛ فيكون تأثيرىا في مكانيا فقط؛ لذا جاء استخدام كممة )دارىم( مع الرجفة 

 ، وكذلك في قولوچں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀچ كما في قولو تعالى في سورة األعراف: 
ي القرآن كممة )ديارىم( إال مع ولم ترد ف (3).چڭ  ڭ  ې  ې  ۉ    ۉ  ې  ې  چ  تعالى: 

 (4)العذاب بالصيحة ولم ترد كممة )دارىم( إال مع العذاب بالرجفة.
چڱ   ڱ  ں  ںچ   قال تعالى في سورة ىود عن قوم صالح:

، وقال في (5)
چې   ې  ٴۇ  ۋ  چ   : -قوم شعيب  -السورة نفسيا في مدين 

، وىنا نتساءل: (1)
                                 

ينظر: صفوة التفاسير: لمحمد عمي الصابوني، دار النشر: دار الصابوني لمطباعة والنشر  (1)
 . 2/432م(، 1997ىـ/1417، سنة النشر )1القاىرة، ط -والتوزيع 

حقي مصطفى االستانبولي الحنفي الخموتي المولى أبو الفداء  ينظر: روح البيان: إلسماعيل (2)
 .6/468ىـ(، دار النشر: دار الفكر، بيروت، 1127)ت

 .37سورة العنكبوت، اآلية  (3)
ينظر: األسئمة واألجوبة المفيدة في لطائف بعض اآليات القرآنية: لمدكتور فاضل صالح  (4)

 .   1/26(، 45السامرائي، أستاذ النحو في جامعة الشارقة، رقم السؤال )
 .67سورة ىود، جزء من اآلية  (5)
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چڱ   ڱ  ں  ں  چ  لماذا قال تعالى في قوم صالح:
بتذكير الفعل )أخذ(، وقال  (2)

چې   ې  ٴۇ  ۋ  چ في قوم شعيب 
بالتأنيث مع أن الفاعل واحد، والفصل بين  (3)

 الفعل والفاعل واحد؟
فالجواب عمى ذلك: من المعموم أنو يجوز في نحو ىذا تذكير الفعل 
وتأنيثو؛ ألن الفاعل غير حقيقي التأنيث، وأما اختيار التذكير والتأنيث في كل 
موضع؛ فمو أكثر من سبب، منيا: أنو قيل: إنو أخبر عن قوم شعيب بثالثة أنواع 

والظمة، فناسب ذلك  من العذاب كميا مؤنثة األلفاظ وىي: الرجفة، والصيحة،
التأنيث في أىل مدين يقول صاحب )درة التنزيل(: "فمما اجتمعت ثالثة أشياء 
مؤنثة األلفاظ في العبارة عن العذاب الذي أىمكوا بو؛ غمب التأنيث في ىذا المكان 

ې   ې  چ عمى المكان الذي لم تتوال فيو ىذه المؤنثات؛ فمذلك جاء في قصة شعيب 

 (4)".چٴۇ  ۋ
الدكتور فاضل السامرائي عمى كالم صاحب )درة التنزيل( بقولو وعقب 

"والصواب أن مدين ذكر عنيم سبحانو أنيم أخذتيم الصيحة، وأنيم أخذتيم الرجفة. 
نما أصاب أىل األيكة، قال تعالى:   وأما عذاب يوم الظمة؛ فإنو لم يصب مدين، وا 

چڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ        ڇ  ڇ      ڇ  ڎچ
الىما أرسل إلييما شعيب، وك (5)

 ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن )الرجفة( أخذت قوم صالح أيضًا، قال تعالى: 

چں  ں  چ 
ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڑ  چ ، ثم إنو عبر عن عذاب قوم صالح بالخزي؛ فقال: (6)

                                                                       
 .94سورة ىود، جزء من اآلية  (1)
 .67سورة ىود، جزء من اآلية  (2)
 .94من اآلية  سورة ىود، جزء (3)
درة التنزيل وغرة التأويل: ألبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل األصبياني المعروف بـ)الخطيب  (4)

ىـ(، دراسة وتحقيق: د. مصطفى أيدين، دار النشر: جامعة أم القرى، 429االسكافي(، )ت
 .      2/767، 1م، ط2991 -ىـ1422سنة النشر: 

 .189سورة الشعراء، اآلية  (5)
 .78سورة األعراف، جزء من اآلية  (6)
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چ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ڌ  ڌ  ڎ
، والخزي مذكر؛ فناسب التذكير في قوم (1)

چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  چ . وقد تقول: إن اهلل تعالى قال في قصة مدين (2)صالح
؛ (3)

چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  فنقول: إنو ذكر العذاب أيضًا في قصة ثمود، فقال: 
، وذكر (4)

الخزي عالوة عمى ذلك فناسب التذكير في قوم صالح، ثم أن التعقيب عمى قوم 
ڍ  ڍ    ڇ  چفي قوم صالح:  صالح وعقابيم أشد مما ذكر في قوم شعيب؛ فقد قال

ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  

 (5).چڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ    ڭ  ڭ  
ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې   ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ وقال في قوم شعيب: 

چ  ى  ى  ى    ى  ى  ى  ى  ىۅ  ۅ  ى  ى   ې        ې   ې  ې
، ومن ُينعم (6)

 النظر في النصين القرآنيين؛ يتبين لو ما يأتي: 
چڍ  ڍ    ڇ  چ  أنو قال في قوم صالح:  أوال :

ۓ  چ ، وقال في مدين: (7)

چۓ    ڭ  
ڃ   ڃ  چ  ، والفاء تفيد التعقيب ذلك أنو قال عمى لسان نبييا صالح: (8)

چڃ  ڃ  چ 
؛ فناسب التوعد بالعذاب القريب ذكر الفاء التي تفيد الترتيب (9)

والتعقيب. ثم إن نبييم توعدىم بعد عقر الناقة بالعذاب بعد ثالثة أيام، فمما انقضت 

                                 
 .66سورة ىود، جزء من اآلية  (1)
ينظر: معاني النحو لمدكتور فاضل صالح السامرائي، مطابع دار الحكمة لمطباعة والنشر،  (2)

 .  488-2/485، )باب الفاعل( 1م(، ط1991الموصل، سنة النشر )
 .93سورة ىود، اآلية  (3)
 .64سورة ىود، جزء من اآلية  (4)
 .68-66سورة ىود، اآليتان  (5)
 .95 -94سورة ىود، اآليتان  (6)
 .66سورة ىود، جزء من اآلية  (7)
 .94سورة ىود، جزء من اآلية  (8)
 .64سورة ىود، جزء من اآلية  (9)
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ضًا ذكر الفاء التي تفيد الترتيب األيام الثالثة؛ حلَّ بيم العذاب؛ فناسب ذلك أي
 والتعقيب، وليس األمر كذلك في مدين؛ فناسب ذكر الواو. 

چڌ  ڌ  ڎچ  أنو ذكر الخزي في عقوبة قوم صالح فقال:  ثانٌا :
، ولم (1)

 يذكر ذلك في قوم شعيب. 
ڳ    چذكر قوة اهلل تعالى وعزتو تعقيبًا عمى ىالك قوم صالح؛ فقال:  ثالثا :

چڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  
 ، ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعيب.(2)

چ ھ    ھ    ھ  ھ  ےچ قال في قوم صالح:  رابعا :
، ولم يقل ذلك في (3)

 قوم شعيب )عميو السالم(.
فاتضح بعد ىذه الدراسة أن التعقيب عمى قوم صالح )عميو السالم( في 

چڱ   ڱ  ں  ںچ العذاب كان أشد في عقوبتيم بمفظ التذكير؛ فقال: 
؛ ألن المذكر (4)

 المذكر أقوى من المؤنث؛ فناسب التذكير في قوم صالح والتأنيث في قوم شعيب.
ومن ثم؛ فإن قصة قوم شعيب في ىذه السورة أطول من قصة قوم صالح؛ إذ إن 
قصة قوم صالح تضمنت ثمان آيات: من اآلية الحادية والستين إلى اآلية الثامنة 

ن قصة مدين اثنتا عشرة آية : من اآلية الرابعة والثمانين إلى اآلية والستين. وا 
ن كممة )أخذت( أطول من )أخذ(؛ فناسب الكممة الطويمة  الخامسة والتسعين، وا 

 طول القصة من جيٍة أخرى.
وزيادة عمى ىذه المعاني في ىذه اآليات أنو وردت كممة )العذاب( في قوم 

مدين؛ فإنيا وردت  صالح )عميو السالم( في سور القرآن الكريم أكثر مما وردت في
 في قوم صالح سبع مرات وىي:

 (1).چڈ  ڈ     ى  ىچ  قولو تعالى:  -

                                 
 .66سورة ىود، جزء من اآلية  (1)
 .66سورة ىود، جزء من اآلية  (2)
 .68سورة ىود، جزء من اآلية  (3)
 .67سورة ىود، جزء من اآلية  (4)
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 (2).چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  : وقولو -
 (3).چ  ى  ى    ى  ى  ىچ  : وقولو -
 (4).چ ی  یچ  : وقولو -
 (5).چې  ې  ې  ې  چ  وقولو:  -
  (6).چڳ  ڱ          ڱ  ڱ   ڱ  چ  وقولو:  -
چڇ ڍ   ڇ  ڇ  ڑ  ڑچ وقولو في قوم عاد وقوم ثمود وفرعون:  -

(7). 
ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  چ  وأما في أىل مدين؛ فمرة واحدة، وذلك في قولو تعالى: 

 (8).چ
 

ن من معاني الصيحة في المغة )العذاب( ؛ فذكر الصيحة في قوم (9)وا 
ولم يكن األمر صالح إشارة إلى معنى العذاب ومناسبة لذكره الذي تكرر فييم، 

كذلك بالنسبة إلى قوم شعيب أىل مدين؛ فجاء بالفعل عمى لفظ الصيحة وىو 
 التأنيث.

                                                                       
 .73سورة األعراف، جزء من اآلية  (1)
 .64سورة ىود، جزء من اآلية  (2)
 .156سورة الشعراء، جزء من اآلية  (3)
 .158سورة الشعراء، جزء من اآلية  (4)
 .17سورة فصمت،جزء من اآلية  (5)
 .16سورة القمر، اآلية  (6)
 .13سورة الفجر، اآلية  (7)
 . 93ىود،جزء من  اآلية  سورة (8)
، 1/294، باب الحاء والصاد، مادة )صوح(، والقاموس المحيط: 3/279ينظر: العين،  (9)

 فصل الصاد، مادة )الصيح(.
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  ى  ى    ى  ى  ى  ىچ وأما قولو تعالى تعقيبًا عمى قوم شعيب

چى
؛ فذلك ألن طبيعة العذاب واحدة في القومين؛ فكالىما بالصيحة؛ فشبو (1)

 (2)ىالك مدين بيالك ثمود. واهلل أعمم.
 المبحث الثانً
 الجثّو فً اآلخرة

 (3).چچ چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چٹ ٹ چ 
؛ أي: لنجمعنيم يوم القيامة چچ  چ  چ  أقسم سبحانو بنفسو؛ فقال: 

المشركين المنكرين لمبعث والشياطين مع الشياطين، يعني قرناءىم الذين أضموىم، 
، قال ابن عباس: چچڃ   ڃ       ڃ  ڃ  چ  يقرن كل كافر مع شيطان في سمسمة 

َماعاٍت َجَماعاٍت(، وعمى ىذا ىو جمع جثوة؛ وىي المجموع من التراب )جَ 
والحجارة. وقال مقاتل: )جميعًا(، وىو عمى ىذا القول جمع جثوة. وقال الحسن 
اك: )جاثيًة عمى الرَُّكب(، وىو عمى ىذا التأويل جمع جاٍث. وقيل:  أخبر  حَّ والضَّ

رين لمبعث مع الشياطين؛ فيجثون حول جينم؛ وىي قعدة أنَّو يحضر ىؤالء المنك
 (4)الخائف الذليل عمى ركبتيو كاألسير.

                                 
 .95سورة ىود، جزء من اآلية  (1)
 –ينظر: أسئمة بيانية في القرآن الكريم: لمدكتور فاضل السامرائي، مكتبة الصحابة، اإلمارات  (2)

، 1م(، ط2998-ىـ1429الشارقة، ومكتبة التابعين، القاىرة، عين شمس، سنة النشر ) –
92-96   .. 

 . 68سورة مريم، اآلية  (3)
ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ألحمد بن محمد بن إبراىيم الثعمبي أبو إسحاق  (4)

ستاذ نظير ىـ(، تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األ427)ت
 -ىـ1422لبنان، سنة النشر ) –الساعدي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 

، وزاد المسير في عمم التفسير: أبو الفرج 4/25، والمحرر الوجيز 6/224، 1م(، ط2992
ىـ(، تحقيق: عبد الرزاق ميدي، دار 597عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )ت

 .           2/142، 1ىـ(، ط1422العربي، بيروت، سنة النشر ) النشر: دار الكتاب
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ڎ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ڎڍ  ڍ  ڌ   ڌٹ ٹچ 

 (1).چں    ڻ     ڻ   ٹ  ٹ  
بعد أن أمر سبحانو عباده  بالعبادات بجميع أنواعيا والمصابرة عمييا عمى 

ڤ   ڤ ڤ چما فييا من مشاق وفوائد؛ بيَّن فائدة ذلك، وىي أنيا تنجييم يوم الحشر 

چڤ ڦ ڦ ڦ
، وىو يوم ال مفرَّ منو وىو يوم القيامة، ثم ذكر ما يمقاه الكافرون (2)

ن جميع الخال ئق ترد النار وال ينجو منيا إال من اتقى ربو يومئذ من الذل واليوان وا 
، فعن أم مبشر أنيا سمعت النبيَّ )صمى اهلل عميو وسمم( يقول (3)وأخمص في عممو

من أصحاِب الشََّجرِة أحٌد، الذين  -إن شاء اهلُل  -عند حفصة: )ال يدُخُل النَّاَر 
 ڍ ڍ ڌ  ڌڎچحفصُة:  بايعوا تحتيا. قالت: بمى، يا رسول اهلل؛ فانَتَيَرَىا؛ فقالت

چڱ
ڱ  ڱ  ڱ  ں    چ ؛ فقال النبيُّ )صمى اهلل عميو وسمم(: قد قال اهلل عز وجل: (4)

 (5).چں    ڻ     ڻ   ٹ  ٹ 
وقال )صمى اهلل عميو وسمم(: )ال يُموُت لُمسِمٍم ثالثٌة من الَوَلِد فَيِمَج النَّاَر 

 (6).چڱ ڍ ڍ ڌ  ڌڎچإالَّ َتِحمََّة الَقَسِم(، قال تعالى: 

                                 
 .72 -71سورة مريم، اآليتان  (1)
 .           89 -88سورة الشعراء: اآليتان  (2)
ىـ(، 1259ينظر: فتح القدير: لمحمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني )ت (3)

ىـ(، 1414بيروت، سنة النشر ) –، دمشق دار الكمم الطيب -دار النشر: دار ابن كثير
ىـ(، دار النشر: 1371، وتفسير المراغي: ألحمد بن مصطفى المراغي )ت3/499، 1ط

 .    16/73، 1م(، ط1946ىـ/1365مطبعة مصطفى البابي الحمبي، سنة النشر )
 .  71سورة مريم: اآلية  (4)
ىـ(، تحقيق: محمد 261سابوري )تصحيح مسمم: لمسمم بن الحجاج أبي الحسين القشري الني (5)

فؤاد عبد الباقي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب فضائل الصحابة 
)رضي اهلل عنيم(، باب فضائل أصحاب الشجرة أىل بيعة الرضوان )رضي اهلل عنيم(، 

 .  4/1942(، 2496رقم الحديث )
، قال 1/421(، 1193جنازة، رقم الحديث )صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب اإلذن بال (6)

د. مصطفى ديب البغا: "فيمج النار"؛ أي: يدخل، "تحمَّة الَقَسم"؛ أي: َيِرَد عمييا ُوُرودًا 



 

 

222 

د. محمود عبد اللطٌف  
 حمد

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

، وذكر (1)، قال: )يدخميا(چڱ ڍ ڍ ڌ  ڌڎچوعن ابن عباس في قولو: 
ں    چ؛ أي: اتقوا الشرك والمعاصي چڱ  ڱ  ڱ  ں    ٹ چبعض المفسرين في قولو: 

 (2)؛ يعني: المشركين فييا جثيًا، يعني: جميعًا؛ ففرح المسممون بيا فرحًا شديدًا.چڻ
مؤمنًا بعضيم قبل بعض،  وذكر بعضيم في تفسيرىا أي: ينجي من كان

ويترك الكفار في نار جينم بنعت الخيبة عن الخروج منيا، وعند ذلك يشتد عمييم 
البالء، وتطبق عمييم أبواب جينم، وال يخرجون منيا. وىو وصف ألنواع العذاب، 
وينجو القوم المؤمنون حسب تقواىم، فكمما ازداد المؤمن تقوى؛ عجل لو في النجاة، 

الظالمون فييا معاصي؛ ازدادوا عذابًا وجثومًا؛ أي: جميعًا جاثمين وكمما ازداد 
 (3)عمى ركبيم.

                                                                       
، ينظر: فتح چڱ ڍ ڍ ڌ  ڌڎچسريعًا بَقَدٍر يَبرُّ اهلل تعالى بو َقَسَمو في قولو عز وجل: 

الباري شرح صحيح البخاري: ألحمد بن عمي بن حجر أبي الفضل العسقالني الشافعي 
ىـ(، رقَّم كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجو وصحَّحو 852)ت

وأشرف عمى طبعو: محب الدين الخطيب، عمَّق عميو: د. مصطفى ديب البغا، دار النشر: 
ىـ(، باب فضل من مات لو ولد فاحتسب، 1379بيروت، سنة النشر: ) –دار المعرفة 

3/123. 
 .  18/232ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (1)
ىـ(، 373ينظر: بحر العموم: ألبي الميث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراىيم السمرقندي )ت (2)

 .  2/384ب. ت. 
ىـ(، تحقيق: إبراىيم 465ينظر: لطائف اإلشارات: لعبد الكريم ىوازن عبد الممك القشيري )ت (3)

. والوسيط في 2/439، 3البسيوني، دار النشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، ط
تفسير القرآن المجيد: ألبي الحسن عمي بن أحمد بن عمي الواحدي النيسابوري الشافعي 

عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ عمي محمد معوض، والدكتور ىـ(، تحقيق: 468)ت
أحمد محمد صبرة، والدكتور أحمد عبد الغني الجمل، والدكتور عبد الرحمن عويس، تقديم 
 –وتقريظ: األستاذ الدكتور: عبد الحي العزماوي، دار النشر: دار الكتب العممية، بيروت 

 .2/192م(، 1994ىـ/1415لبنان، سنة النشر: )
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ۉ    ۉ  ې  ې  ٴۇ          ۋ     ۋ  ۅ  ۅ             ېڭ  ڭ         ڭ  ېچ   ٹ ٹ 

، يصف اهلل تبارك وتعالى حال األمم العاصية يوم الدين كيف حاليا (1).چى  ى
ڭ  ڭ         چوىي تعاقب عمى ما اقترفت من مخالفة ألوامر اهلل؛ إذ يقول تعالى: 

، وقال الزجاج: "أي؛ جالسة عمى (2)، قال الفراء: "ترى كل أىل دين جاثية"چڭ  ې
 (3)كبتو".الركب، يقال: قد جثا فالن يجثو؛ إذا جمس عمى ر 

چۉ ې ې ٴۇ  ېې ۉڭ ڭ   ڭ چ قال تعالى: 
ىذه من تفاصيل يوم القيامة  (4)

تدعى إلى صحائف أعماليا، ويدخل في ىذه اآلية المؤمنون والكافرون. وقيل: 
الجثو عمى الركبة إنما يميق بالخائف، والمؤمنون ال خوف عمييم يوم القيامة 

واألمة: ىي الجماعة العظيمة من الناس ، چڭ         ڭچووصف األمة في قولو: 
 التي قد جمعيا معنى أو وصف شامل ليا.

ىي ىيئة المذنب الخائف المعظم. وقد صحَّ عن النبي )صمى  والجاثية:
، وكتابيا؛ أي: كتابيا المنزل (5)اهلل عميو وسمم( أنو قال: )َفَبَرَك ُعَمُر عمى ُركبتْيِو(

 (6)وافقتو وأطاعت اهلل، أم خالفتو وعصت اهلل.عمييا؛ فتحاكم يوم القيامة إليو، أ
  

                                 
 . 28سورة الجاثية، اآلية  (1)
 .  3/48معاني القرآن  (2)
عرابو: إلبراىيم بن السراي أبي إسحاق )ت (3) ىـ(، دار النشر: عالم الكتب، 311معاني القرآن وا 

 .4/435م(، 1988-ىـ1498بيروت، سنة النشر: )
 .28سورة الجاثية: جزء من اآلية  (2)
برك عمى ركبتو عند اإلمام أو المحدث، رقم الحديث صحيح البخاري: كتاب العمم، باب من  (5)

(93 ،)1/47. 
، ومفاتيح الغيب المشيور بـ) 89-5/88ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  (6)

التفسير الكبير(: ألبي عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي 
ر النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة ىـ(، دا696الممقب بفخر الدين الرازي )ت

 .  27/689، 3ىـ(، ط1429النشر )
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 الخاتمة

بعد ىذه الجولة المتواضعة في ربوع القرآن الكريم؛ توصمت إلى النتائج 
 اآلتية: 

إبراز وحدة العقيدة في دعوة األنبياء جميعًا فكل نبي قال لقومو: )اعبدوا  .1
بأنو صادق في اهلل(، ثم جاءىم بالدالئل والبراىين واإلرشاد؛ لكي يقنعيم 

 دعوتو.
تصوير وحدة رسالة األنبياء جميعًا في التوحيد واالنقياد هلل، ووحدة نياية  .2

 المستكبرين والكفار والمعاندين عمى مدى التاريخ.
نفوس المؤمنين تتشابو في كل العصور في تضحيتيم وحبيم لمدين  .3

وء ولألنبياء، في حين إنَّ نفوس الكافرين تعيش في ظالم؛ لقسوتيا وس
 تقبميا طريق اليداية.

نتيجة اإليمان الفوز بثواب اهلل ورضاه، ونتيجة الكافرين غضب وخسران  .4
 في الدنيا واآلخرة.

إن قوة الكافرين في المجتمع ال تمنع الداعي من اإلنكار عمى مفاسد  .5
 المجتمع؛ وال سيما إذا انحرفت عن مسار العقيدة اإلسالمية.

كون بقدر االستطاعة وباختالف إن مسألة اإلصالح في المجتمع ت .6
 الظروف والمكان واألشخاص.

من خبائث العدو: استخدام أسموب إثارة الشبيات حول الرسالة أو  .7
األنبياء؛ من أجل تشويو صورتيا، فتارة يقولون أنو ساحر، وتارة كذاب، 
وتارة ضال.. فيي من الحرب النفسية والدعائية، وال بدَّ لممؤمن من 

 رسالة.الصبر وتبميغ ال
وردت في قولو تعالى في قصة ثمود: )وأخذ(، وورد في قصة مدين:  .8

)وأخذت(؛ فالثانية بتاء التأنيث، واألولى مجردة عنيا؛ ألن الثانية صيحة 
واحدة. أما إذا تكررت وصارت صياحًا كثيرًا؛ ففيو قوة الرجولة، واألولى 

 فييا ضعف األنوثة.
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ن الصوت يمتد أكثر من الرجفة؛ استخدم القرآن )ديارىم( مع الصيحة؛ أل .9
وليذا فيي تؤثر في ديار عديدة. أما الرجفة؛ فيكون تأثيرىا في مكانيا 

 فقط؛ لذا جاء استخدام كممة: )دارىم( مع الرجفة.
لم ترد في القرآن كممة )ديارىم( إال مع العذاب بالصيحة، ولم ترد كممة  .19

اب بالصيحة يكون )دارىم( إال مع العذاب بالرجفة. وىذا يبين أن العذ
 مداه أوسع من الرجفة؛ فعبر عنيا القرآن بياتين القصتين.

إذا كان الفاعل غير حقيقي؛ يجوز تذكير الفعل وتأنيثو؛ كما في قولو  .11
تعالى في قوم صالح: )وأخذ الذين ظمموا الصيحة(، وقال في قوم 

 شعيب: )وأخذت الذين ظمموا الصيحة(.
أخذ(، وعن قوم شعيب: )أخذت( بتاء عبر عن قوم صالح بقولو تعالى: ) .12

التأنيث؛ ألنو سبقو )الخزي(، والخزي مذكر؛ فناسب التذكير قوم صالح، 
 والمذكر أقوى من المؤنث.

ذكر في قصة قوم صالح: )فمما جاء أمرنا(، وقال في قصة مدين: )ولما  .13
جاء أمرنا(؛ فالفاء ىنا تفيد الترتيب والتعقيب بسبب عقرىم الناقة 

 بالعذاب بعد ثالثة أيام، بخالف قوم مدين فناسب ذكر الواو.وتوعدىم 
وردت كممة العذاب في قوم صالح سبع مرات. وأما قوم شعيب وردت مرة  .14

واحدة؛ فناسب قولو تعالى: )وأخذ( في قوم صالح، وناسب قولو تعالى: 
 )وأخذت( في قوم مدين.
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 ثبت المصادر والمراجع

 بعد القرآن الكرٌم .1

لمدكتور فاضل السامرائي، مكتبة الصحابة،  فً القرآن الكرٌم:أسئلة بٌانٌة  .2
اإلمارات، الشارقة، مكتبة التابعين، القاىرة، عين شمس، سنة النشر: 

 .1م(، ط2998ىـ/1429)
لمدكتور فاضل  األسئلة واألجوبة المفٌدة فً لطائف بعض اآلٌات القرآنٌة: .3

 شارقة.صالح السامرائي، أستاذ النحو في جامعتي بغداد وال
ألبي الميث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراىيم السمرقندي  بحر العلوم: .4

 ىـ(.373)ت
لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق  تاج العروس من جواهر القاموس: .5

ىـ(، تحقيق: 1295الحسيني أبو الفيض الممقب بمرتضى الزبيدي )ت
 مجموعة من المحققين، دار النشر: دار اليداية.

ىـ(، دار النشر: مطابع 1418لمحمد متولي الشعراوي )ت تفسٌر الشعراوي: .6
 م(.1997أخبار اليوم، سنة النشر: )

لمحمد رشيد بن عمي رضا  تفسٌر القرآن الحكٌم المسمى بـ) بتفسٌر المنار(: .7
ىـ(، دار النشر: دار الييئة المصرية العامة لمكتاب، 1354الحسيني )ت
 م(.1999سنة النشر: )

ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  تفسٌر القرآن العظٌم: .8
ىـ( تحقيق: سامي بن محمد سالمة دار النشر: دار طيبة 774الدمشقي )ت

 .2م(، ط1999ىـ/1429لمنشر والتوزيع، )
البن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد تفسٌر القرآن العظٌم:  .9

يب، دار النشر: ىـ(، تحقيق: أسعد محمد الط327الرازي ابن أبي حاتم )ت
المممكة العربية السعودية، سنة النشر:  –مكتبة نزار مصطفى الباز 

 .3ىـ(، ط1419)



 

 

228 

 الجثوم والجثو فً القرآن الكرٌم ... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ىـ(، دار 1371ألحمد بن مصطفى المراغي )ت تفسٌر المراغً:  .11
م(، 1946ىـ/1365النشر: مطبعة مصطفى البابي الحمبي، سنة النشر: )

 .1ط
ي، دار النشر: دار لمحمد سيد طنطاو  التفسٌر الوسٌط للقرآن الكرٌم:  .11

 .1نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، ط
لمحمد بن أحمد األزدي اليروي، أبي منصور  تهذٌب اللغة:  .12

ىـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار النشر: دار إحياء التراث 379)ت
 .1م(، ط2991العربي، بيروت، سنة النشر )

ن جرير بن يزيد بن كثير لمحمد ب جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن:  .13
ىـ(، تحقيق: أحمد محمد 319بن غالب اآلممي أبو جعفر الطبري )ت 

 م(.2999ىـ/1429شاكر، دار النشر: مؤسسة الرسالة، سنة النشر: )
لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى  الجامع الكبٌر )سنن الترمذي(:  .14

عروف، ىـ(، تحقيق: بشار عواد م279بن الضحاك الترمذي أبي عيسى )ت
 م(.1998دار النشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت، سنة النشر: )

ألبي عبد اهلل محمد بن ابي بكر بن فرج  الجامع ألحكام القرآن:  .15
ىـ( تحقيق ىشام سمير 671األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت

 م(.2993ىـ/1433الرياض، ) –البخاري، دار النشر: دار عالم الكتب 
ىـ(، 321ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت ة:جمهرة اللغ  .16

تحقيق: رمزي منير بعمبكي، دار النشر: دار العمم لمماليين، بيروت، سنة 
 .1م(، ط1987النشر )

ألبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل األصبياني  درة التنزٌل وغرة التأوٌل:  .17
مصطفى  ىـ(، دراسة وتحقيق: د.429المعروف بالخطيب االسكافي )ت

 .1م(، ط2991ىـ/1422أيدين، دار النشر: جامعة أم القرى، سنة النشر: )
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إلسماعيل حقي بن مصطفى االستانبولي الحنفي الخموتي  روح البٌان:  .18
 ىـ(، دار النشر: دار الفكر، بيروت.1127المولى أبي الفداء )ت

ألبي الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الحوزي )ت  زاد المسٌر:  .19
ـ(، تحقيق: عبد الرزاق ميدي، دار النشر: دار الكتاب العربي، ى597

 .1ىـ(، ط1422بيروت، سنة النشر: )
ىـ(، دار النشر: 1944لعمي بن برىان الدين الحمبي )ت السٌرة الحلبٌة:  .21

 ىـ(.1499دار المعرفة، بيروت، سنة النشر: )
لمحمد بن إسماعيل أبوعبد اهلل البخاري الجعفي  صحٌح البخاري:  .21

ىـ(، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار النشر: دار ابن كثير، 256)ت
 .3م(، ط1987ىـ/1497اليمامة، بيروت، سنة النشر: )

لمسمم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري،  صحٌح مسلم:  .22
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، 

 بيروت.
ىـ(، تحقيق: أ. د. ميدي 179ن أحمد الفراىيدي )تلمخميل ب العٌن:  .23

 -المخزومي، وأ. د. إبراىيم السامرائي، دار النشر: دار ومكتبة اليالل 
 بيروت.

ألبي محمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري  غرٌب القرآن:  .24
 ىـ(، تحقيق: أحمد صقر، دار النشر: دار الكتب العممية.276)ت

ألحمد بن عمي بن حجر أبي  البخاري:فتح الباري شرح صحٌح   .25
ىـ(، رقَّم كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد 852الفضل العسقالني الشافعي )ت

فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجو وصحَّحو وأشرف عمى طبعو: محب الدين 
 –الخطيب، عمَّق عميو: د. مصطفى ديب البغا، دار النشر: دار المعرفة 

 ىـ(.1379بيروت، سنة النشر: )
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لمحمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني لميمني  فتح القدٌر:  .26
ىـ(، دار النشر: دار ابن كثير، دار الكمم الطيب، دمشق، 1259)ت

 .1ىـ(، ط1414بيروت، سنة النشر: )
ىـ(، 1385لسيد قطب إبراىيم حسين الشاربي )ت  فً ظالل القرآن:  .27

 .17ىـ(، ط1412دار الشروق، بيروت، القاىرة، سنة النشر: )
ىـ(، دار 817لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت القاموس المحٌط:  .28

 النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.
ألبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي  كتاب الكلٌات:  .29

ىـ(، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، دار النشر: 1994)ت
 م(.1998ىـ/1419بيروت، سنة النشر: ) -مؤسسة الرسالة 

ألبي  الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل:  .31
ىـ(، دار 538ر اهلل )تالقاسم محمود بن عمروبن أحمد الزمخشري جا
 .3ىـ(، ط1497النشر: دار الكتاب العربي، بيروت، سنة النشر )

ألحمد بن محمد بن إبراىيم الثعمبي  الكشف والبٌان عن تفسٌر القرآن:  .31
ىـ(، تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة 427أبو إسحاق )ت

تراث العربي، وتدقيق: األستاذ نظير الساعدي، دار النشر: دار إحياء ال
 .1م(، ط2992ىـ/1422بيروت، لبنان، سنة النشر: )

ىـ(، 465لعبد الكريم ىوازن عبد الممك القشيري )ت لطائف اإلشارات:  .32
تحقيق: إبراىيم البسيوني، دار النشر: دار الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

 .3مصر، ط
ألبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري  مجاز القرآن:  .33

ىـ(، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، دار النشر: مكتبة الخانجي، 299)ت
 .1ىـ(، ط1381القاىرة، سنة النشر )
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لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد قاسم الحالق  محاسن التأوٌل:  .34
ىـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار النشر: دار 1332القاسمي )ت

 .1ىـ(، ط1418الكتب العممية، بيروت، سنة النشر: )
ر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز:  .35 ألبي محمد عبد الحق بن  الُمحرَّ

ىـ(، 542غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )ت
 .1تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، بيروت، ط

ألبي الحسن عمي بن إسماعيل بن سيدة  المحكم والمحٌط األعظم:  .36
ىـ(، تحقيق: عبد الحميد ىنداوي، دار النشر: دار الكتب 458رسي )ت الم

 .1م(، ط2999ىـ/1421العممية، بيروت، سنة النشر )
ألبي البركات عبد اهلل بن أحمد بن  مدارك التنزٌل وحقائق التأوٌل:  .37

ىـ(، حققو وخرج أحاديثو: يوسف عمي 719محمود حافظ الدين النسفي )ت
محيي الدين ديب مستو، دار الكمم الطيب، بيروت،  بديوي، وراجعو وقدم لو:

 .1م(، ط1998ىـ/1419)
د. عبد الكريم زيدان،  المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة:  .38

 .1م(، ط2999ىـ/ 1439مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، بيروت، )
ألبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور  معانً القرآن:  .39

ىـ(، تحقيق: أحمد يوسف النحاتي، ومحمد عمي 297ء )تالديممي الفرا
النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شمبي، دار المصرية لمتأليف والترجمة، 

 .1مصر، ط
إلبراىيم بن السراي أبي إسحاق الزجاج  معانً القرآن وإعرابه:  .41

 م(.1988ىـ/ 1498ىـ(، دار النشر: عالم الكتب، بيروت، )311)ت
ور فاضل السامرائي، مطابع دار الحكمة لمطباعة لمدكت معانً النحو:  .41

 .1م(، ط1991والنشر، الموصل، سنة النشر: )
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معترك األقران فً إعجاز القرآن وٌسمى )إعجاز القرآن ومعترك   .42

ىـ(، دار 911لعبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي )ت األقران(:
 .1م(، ط1988ىـ/1498النشر: دار الكتب العممية، بيروت، سنة النشر: )

لشياب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي  معجم البلدان:  .43
 .2م(، ط1995ىـ(، دار صادر، بيروت، )626الحموي )ت

ألبي عبد اهلل محمد بن  مفاتٌح الغٌب المشهور بـ)التفسٌر الكبٌر(:  .44
عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الممقب بفخر الدين الرازي 

 . 3ىـ(، ط1429ىـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )696)ت
ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف  المفردات فً غرٌب القرآن:  .45

ىـ(، تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار 592بالراغب األصفياني )ت
 .1ىـ(، ط1412النشر: دار القمم، والدار الشامية، دمشق، بيروت، )

ألبي الحسن عمي بن أحمد بن محمد  آن المجٌد:الوسٌط فً تفسٌر القر  .46
ىـ(، تحقيق: الشيخ عادل 468بن عمي الواحدي النيسابوري الشافعي )ت

أحمد عبد الموجود، والشيخ عمي محمد معوض، والدكتور أحمد محمد 
صبرة، والدكتور عبد الغني الجمل، والدكتور عبد الرحمن عويس، قدمو 

ي الفرمادي، دار الكتب العممية، بيروت، وقرضو: األستاذ الدكتور عبد الح
 م(.1994ىـ/1415لبنان، سنة )
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Thank  for allah , the God of all and pece upon  our master 

mohammed and on his follower ,what else. 
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The Holy quraan that allah had sent to mohammed (peace up on 

him) is aguidance ,mercy ,light and a protection hence no way to 

amend the nation dignity and nature other than following the 

quraan .all should under sland what it means and directs  

After getting a wide glance at quraan ,the term "kneeling and 

barrow "has been chosen ,that the researcher has dedicted it and 

found that it has been mentioned in eight quranic verse .so the 

present research tries to a chiere these aims .   

The present study includes two sections:-  

The first section: the keeling in the present world containg three 

aims:-  

1-the definition of kneeling and barrow concerning he language and 

its semantics  

2-the kneeling that thamoud tribe caught  

3-the kneeling that madin tribe caught 

The second section : the barrow in the hereafter  

    A conclusion follows this section that includes the most  

important results that the present study concludes . then 

bibliography or list of referees that contribute to provide the 

research with good in formalin 

   The criterion that the researcher adopts is an objective 

represented by comprising the verses firstly than they are divided 

according to the subjects ,then arranged alphabetically .ltadeeth and 

exposition books have been depended on as well as linguistics and 

prophetic curriculum ones . 
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   اآلداب ـ  كلٌة  العراقٌةالجامعة 
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الحمد هلل الذي خمقنا فأوجدنا وأكرمنا بنعمة اإلسالم، والصالة والسالم 

وعمى آلو وأصحابو الغر الميامين الذين رفعوا  عمى سيد الخمق واالنام محمد 
 راية الحق والدين والذين ساروا عمى نيجيم الى يوم الدين..

 اما بعد: 
اسى االنسان ففي خضم ىذه الفتن العظيمة المتواصمة قد يغفل او يتن

لماذا خمق، وألي شيء خمق، فاهلل جل في عاله منزه عن العبث، واهلل تعالى 
چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ې  چ  القائل:

(1)
فاهلل تعالى أوجد االنسان في   

چچ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ىذه الحياة لغاية سامية ورفيعة 
(2)

. 

ولقد اخترت ىذه الموضوع )حكمة االيجاد والتكميف( موضوع بحثي، 
لما رأيت من أىمية عظمى في حياتنا اآلن، ألن الكثير قد غفل عن ىذه الغاية 
وابتعد عنيا، حيث ان الدنيا قد أخذت مآخذىا من الكثير وصرفتيم عن غاية 

 الوجود. 
 خاتمة. وقد قسمت البحث الى مقدمة، وتمييد، وثالثة مباحث، و 

بينت في المقدمة: سبب اختياري ليذا الموضوع، وخطة البحث، وكما 
 يأتي: 

المبحث األول: آدم وبنوه واالمتحان، وقد جاء مشتمال عمى أربعة 
 مطالب: 

 المطمب األول: اىباط اهلل تعالى آدم الى االرض. 
 المطمب الثاني: في كل أمة رسول. 

                                 
 . 115سورة المؤمنون، اآلية:  (1)

 . 56سورة الذاريات، اآلية:  (2)
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 افة. المطمب الثالث: دين االسالم لمناس ك
 المطمب الرابع: القرآن الكريم يبين الغاية من االيجاد والتكميف.

المبحث الثاني: العبادة غاية الوجود، وجاء مشتمال عمى ثالثة 
 مطالب: 

 المطمب األول: معنى العبادة في المغة. 
 المطمب الثاني: معنى العبادة في الشرع.

 المطمب الثالث: شروط العبادة.
 يعرف االنسان عن العبادة. المطمب الرابع: ما

المبحث الثالث: شمولية العبادة في االسالم، وجاء مشتمال عمى اربعة 
 مطالب: 

 المطمب األول: معنى شمولية العبادة. 
 المطمب الثاني: أمثمة عمى شمولية العبادة.

 المطمب الثالث: الترابط بين العبادة والسموك. 
 ى االفراد واالمم. المطمب الرابع: أثر شمولية العبادة عم
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 التمهٌد

ان الحقيقة الكبرى لوجود ىذا االنسان عمى ظير الخميقة حقيقة ان 
االمتحان في عبادة اهلل تعالى ىو الغاية من خمق الدنيا وايجادنا، وكما يقول 
)الدكتور يوسف القرضاوي(: ان المتأمل في ىذا الكون الذي نعيش فيو يرى كل 

، فنحن نرى ان الماء لالرض، واالرض لمنبات، شيء فيو يحيا ويعمل لغيره
 والنبات لمحيوان، والحيوان لالنسان، واالنسان لمن؟ 

والجواب الذي تنادي بو الفطرة وتنطق بو مراتب الكائنات في ىذا 
 . (1)الكون ان االنسان هلل لمعرفتو لعبادتو لمقيام بحقو وحده

قوى االدراك والعمم واالنسان خمقو اهلل تعالى وركب فيو ما ركب حتى 
ٱ  ڦ  چ  والفيم والتفكير والعمل ليكون خميفة اهلل في أرضو، اذ يقول اهلل تعالى:

 چ   ٹڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ
(2) . 

  

                                 
 . 21: 1979ينظر: العبادة في االسالم: لمدكتور يوسف القرضاوي، ط/  (1)

 . 33سورة البقرة، اآلية:  (2)
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 المبحث األول
 بنو آدم واالمتحان 

 اهباط هللا تعالى آدم الى األرض: المطلب األول

من سماواتو الى اىبط اهلل تعالى سيدنا آدم عميو السالم بعد الخطيئة 
أرضو التي جعل الحياة فييا ميدانا لالمتحان واالبتالء آلدم وبنيو مزودا بتجربة 
الذنب والتوبة بعد ان تاب عميو وىو في الجنة، بعد ان عممو الكممات التي يتوب 

  جئ  جئجئ  جئ         جئ  جئ  جئی  ی  چ  بيا الى اهلل وتاب اهلل عميو، قال تعالى:

چ   جئ   جئ  جئ  جئ
(1) . 

اىبطو بعد ان أعاد عميو التذكير والتحذير بان الشيطان عدو لو ولبنيو 
چڈ      جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئ    جئ  جئچ بقولو تعالى: 

(2)
  
أىبطو وىو عارف بالذنب، وعارف بالتوبة، وأمره باتباع ما يأتيو من ىدى من 

پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦٱ  ڦ  ڦ  ڦچ  اهلل، قال سبحانو وتعالى:

چٿ  ٿ  
(3)

 . 
ھ    ھ  ے  چ  وخاطب اهلل تعالى بني آدم الذين اوجدىم في األرض

چې   ې  ۉ  ۉ    ې  ې  ٴۇ    ۋ  ۋ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
(4)

 . 

 فً كل أمة رسول: المطلب الثانً

ارسل اهلل تبارك وتعالى رسمو الى االمم كافة مبشرين ومنذرين، وأنزل 
معيم النور واليداية، يدعون الناس الى االيمان باهلل تعالى ويحذرونيم ان الدنيا 
انما ىي متاع زائل وانما ىي ميدان لالبتالء واالمتحان في طاعة اهلل والعمل 

 تكون ليم حجة ليقولوا ما جاءنا الصالح بعث اهلل الرسل الى االمم كافة لكي ال

                                 
 . 37سورة البقرة، اآلية:  (1)

 . 36سورة البقرة، اآلية:  (2)

 . 38سورة البقرة، اآلية:  (3)

 . 35سورة األعراف، اآلية:  (4)
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چ  ڇچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچ  من بشير وال نذير، قال تعالى:
(1) ،

فمن اخذ بيداية الرسل وآمن باهلل وعمل صالحا فأولئك من الذين أنعم اهلل عمييم 
ومن تنكر لرسل اهلل وجحد بما جاؤوا بو من النور واليداية واعرضوا عن طريق 

 الحق فاولئك من الذين غضب اهلل عمييم واعد ليم جينم مصيرا. 
 دٌن االسالم للناس كافة  المطلب الثالث:

سيد االنبياء والمرسمين ارسمو اهلل تعالى  ختمت النبوات بنبوة محمد 
 بدين االسالم وجعل رسالتو كافة خالفا لمرساالت السماوية السابقة، قال تعالى:

چٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 
ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       چ  ، وقال:(2)

 چے  ۓ  
چڍ  ڍ  ڌ         ڌ  ڎ       ڎ  چ  وقال: (3)

(4)
، فيذه اآليات تدل  

ىي رسالة لمناس كافة دون تمييز بين  داللة قطعية عمى ان رسالة محمد 
عن بقية  ابيض واسود او بين عربي او اعجمي، ففي ىذا تميز رسول اهلل 

االنبياء والمرسمين، ففي الحديث الصحيح يقول عميو الصالة والسالم: )وكان 
، فصار لزاما عمى (5)النبي يبعث الى قومو خاصة، وبعثت الى الناس عامة(

واتباع دينو وشريعتو )وكونو  الناس عمى وجو ىذه الخميقة االيمان بنبوة محمد 
 . (6) السالم بالضرورة(مبعوثا الى الناس كافة معموم في دين ا

وقال شيخ االسالم ابن تيمية رحمو اهلل: )فعمى الخمق كميم اتباع محمد 
  فال يعبدون اال اهلل ويعبدونو بشريعة محمد :ڳ  چ  ال بغيرىا، قال تعالى

                                 
 . 36سورة النحل، اآلية:  (1)

 . 158سورة األعراف، اآلية:  (2)

 . 28سورة سبأ، اآلية:  (3)

 . 137سورة االنبياء، اآلية:  (4)

 (. 813(؛ ومسمم: )419(، و )323متفق عميو: البخاري: ) (5)

 . 177 /1شرح العقيدة الطحاوية:  (6)
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ھ  ے  ے    ھڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ

  .(1) ويجتمعون عمى ذلك وال يتفرقون( چڭ  ڭ  ڭ      ې    ڭۓ  ۓ

 القرآن ٌبٌن الغاٌة من االٌجاد : المطلب الرابع

من عند اهلل تعالى شرع اهلل فيو  ان ىذا القرآن الذي جاء بو محمد 
ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  چ  منيجا كامال لمبشرية لما يضمن سعادتيا في الدارين، قال تعالى:

چٿ  ٿ  ٿ  
(2). 

وقد بين القرآن الكريم أوضح البيان الغاية التي من أجميا خمق االنسان 
چچ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  في الدنيا، قال تعالى:

(3)
، اذن فان االمتحان في  

ٹ  چ  ىذه الدار الدنيا ىو متمثل بطاعة اهلل ورسولو والعمل الصالح، قال تعالى:

چ  ٿٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ڤ    ٿ
(4)

اهلل عز وجل نّزه ذاتو العمية عن العبث ثم ان   
چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭچ  ونّزه كل أفعالو عن العبث، قال تعالى:

(5)
فاهلل    

فاهلل عز وجل يقرر ىذه الحقيقة انو لم يخمقنا عبثا او سدى من غير غاية 
باتباع شريعتو التي بيا اقامة الحياة بالعدل  عظمى ىي االيمان بو وبرسولو 

وعمارة االرض وطاعة امره ونييو والقيام برعاية حقو جل جاللو وكل ذلك 
     چچ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ يجمعو قولو تعالى: 

فكل ذلك داخل في      (6)
  مفيوم العبادة.

 المبحث الثانً
 العبادة غاٌة الوجود

 العبادة فً اللغةمعنى : المطلب األول

                                 
 . 514/ 11ابن تيمية: مجموع الفتاوى:  (1)

 . 9سورة االسراء، اآلية:  (2)

 . 56سورة الذاريات، اآلية:  (3)

 . 2سورة الممك، اآلية:  (4)

 . 15سورة المؤمنون، اآلية:  (5)

 . 56سورة الذاريات، اآلية:  (6)



 

 

023 

العبادة وأثرها فً سلوك  
 المسلم

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

تنوعت مفاىيم المغويين لمعنى لفظ العبادة، اال انيا رغم تنوعيا لم 
تخرج عن اطارىا العام، حيث انيم فسروىا بأعم المعاني واوسعيا، وفيما يأتي 

 بعض أقوال أىل المغة في معنى العبادة: 
 . (1)قال ابن منظور في لسان العرب: اصل العبودية: الخضوع والتذلل  -1
 . (2)قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: العبادة: الطاعة -2
قال الراغب في المفردات: العبودية: اظيار التذلل والعبادة أبمغ منيا؛ ألنيا  -3

،  (3)غاية التذلل، وال يستحق اال من لو غاية االفضال وىو اهلل تعالى
چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ  وليذا قال اهلل تعالى:

(4). 
ارس في المقاييس: العبد: الذي ىو اصل العبادة، لو أصالن قال ابن ف -4

متضادان، األول من ذلك االصمين يدل عمى لين وذل، واآلخر عمى شدة 
 . (5)وغمظة

 معنى العبادة فً عرف الشرع: المطلب الثانً

والعبادة بمعناىا الشرعي تتضمن كما يقول شيخ االسالم ابن تيمية:  -1
تتضمن غاية الذل هلل تعالى ممزوجا  )معنى الذل ومعنى الحب، فيي

بغاية المحبة لو فيجب لتحصيل العبادة في معناىا الدقيق ان يكون اهلل 
أحب الى العبد من كل شيء، وان يكون اهلل أعظم عنده من كل شيء، 

چ  چ      چ  چ  بل ال يستحق المحبة والخضوع التام اال اهلل، قال تعالى:

                                 
 . 531/ 4لسان العرب: ألبن منظور، مادة )ع ب د(:  (1)

 . 796القاموس المحيط: لمفيروز آبادي، مادة )ع ب د(:  (2)

 . 319المفردات في غريب القرآن: لمراغب األصفياني:  (3)

 . 23سورة االسراء، اآلية:  (4)

 . 24/ 4معجم مقاييس المغة: ألبن فارس، مادة )ع ب د(:  (5)
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ڈ      ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ

چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ڳڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ
(1))(2) . 

چٿ  ٿ  چ  قال الطبري في تفسير قولو تعالى -2
(3)

الميم لك نخشع ونذل  
ونستكين اقرار لك يا ربنا بالربوبية ال لغيرك، ان العبودية عند جميع 

المذلل بالركوع لمحوائج معّبد، العرب اصميا الذلة، وانيا تسمى الطريق 
 . (4)ومنو سمي العبد عبدا لذلتو لمواله

قال الزجاج: معنى العبادة: الطاعة مع الخضوع، يقال: ىذا طريق  -3
معّبد: اذا كان مذلال لكثرة الوطئ، بعير معّبد: اذا كان مطميا 

 . (5)بالقطران
ثوب ذو قال الزمخشري: العبادة: اقصى غاية الخضوع والتذلل، ومنو  -4

عبدة: أي في غاية الصفاقة وقوة النسج، ولذلك لم تستعمل اال في 
الخضوع هلل تعالى النو مولى اعظم النعم فكان حقيقا بأقصى غاية 

 . (6)الخضوع

                                 
 . 24سورة التوبة، اآلية:  (1)

؛ والمصطمحات األربعة في القرآن: لالمام ابي 514/ 11ابن تيمية: مجموع الفتاوى:  (2)
 . 131االعمى المودودي: 

 . 5سورة الفاتحة، اآلية:  (3)

 . 53/ 1جامع البيان في تأويل القرآن: لمطبر:  (4)

 . 41/ 1معاني القرآن: لمزجاج:  (5)

 . 13/ 1تفسير الكشاف: لالمام الزمخشري:  (6)
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ىذا ما قالو العمماء في معنى العبادة في عرف الشرع، ولكن يمكن ان 
ويرضاه من األقوال تعّرف العبادة عمى أنيا ىي "اسم جامع لكل ما يحبو اهلل 
 . (1)واالعمال الظاىرة والباطنة" كما قال شيخ االسالم ابن تيمية

 شروط العبادة: المطلب الثالث

ال تكون العبادة صحيحة حتى تستكمل شرائط صحتيا، وفيما يأتي 
 بيان ىذه الشرائط: 

 الشرط األول: اإلسالم: 
اعمن شيادة  من المعموم ان الكافر غير مخاطب بفروع االسالم ومتى

التوحيد يكون مخاطبا ومكمفا باداء العبادات، وليذا قرن اهلل تعالى االيمان 
بالعمل الصالح، والمقصود بو االسالم، فميما يعمل االنسان من عمل صالح 
وخير وىو عمى غير طريق االسالم فان عممو ىذا في ميب الريح ألن اهلل جل 

ڦ  ڦ  ڦ  چ    چ  وجيو هلل، قال تعالى: في عاله لن يقبل عمل امرئ اال لمن أسمم

چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
. وعمى ىذا اذا قام شخص بالعمل وفق (2)

الشرع االسالمي من حيث الظاىر أي من حيث توفر اشكال العمل الظاىرية 
نبيا ورسوال  المطموبة في الشرع االسالمي لكنو لم يؤمن باالسالم دينا وبمحمد 

 . (3)فان عممو مردود عميو وال أجر فيو وال ثواب
 الشرط الثاني: العقل: 

لقد انعم اهلل تبارك وتعالى عمى ىذا االنسان النعم الكثيرة والعظيمة، 
وان من أعظم نعم اهلل عمى االنسان ان مّن عميو بالعقل، فان االنسان اذا ما 
استخدم عقمو في طاعة اهلل وعبادتو أصبح عند اهلل اشرف حتى من المالئكة، 

                                 
ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: لمشيخ سميمان بن عبداهلل بن عبد  (1)

 . 33الوىاب: 

 . 85سورة آل عمران، اآلية:  (2)

 . 39اصول الدعوة: د. عبد الكريم زيدان:  (3)
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أنًا من الحيوان، قال وان عّطل عقمو وسّخره  في معصية الخالق اصبح أقل ش
ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    چتعالى: 

چں
والعقل البشري طاقة من أكبر طاقاتو حيث جعمو اهلل جل في عاله مناط  (1)

  جئ  جئ  جئ  یڈ   ڈ    ی  جئ  جئ  جئ    جئ     جئ  جئچ التكميف، قال تعالى: 

چ  جئ
(2). 

آن بمعنى العقل او القوة الواعية في االنسان او "والفؤاد يستخدم في القر 
 . (3)القوة المدركة عمى وجو العموم"

ان القرآن الكريم ال يذكر العقل اال في مقام التعظيم والتنبيو عمى 
وجوب العمل بو والرجوع اليو وال تأتي االشارة اليو عارضة وال مقتضبة من 

ا مؤكدة جازمة بالمفظ سياق اآلية بل ىي تأتي في كل موضع من مواضعي
والداللة وتتكرر في كل معرض من معارض االمر والنيي التي يحث فييا 
المؤمن عمى تحكيم عقمو او يالم فييا عمى المنكر بسبب اىمال عقمو وقبول 
الحجر عميو وان من خصائص العقل البشري )االدراك والرشد والتأمل( وان 

عقل االنساني بكل ما احتواه من ىذه فريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل ال
چہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ہٹ   ۀ  ۀ  ہچ  ، قال تعالى:(4)الخصائص

(5) . 
فالعقل الذي يخاطبو االسالم ىو العقل الذي يبصر ويصون الضمير 
ويرشد صاحبو الى الحقائق وطريق النور ويبعده عن طريق الغواية والشيطان، 

 العقل الذي يتدبر ويعتبر ويتعظ. 

                                 
 . 73سورة االسراء، اآلية:  (1)

 . 23سورة الممك، اآلية:  (2)

 . 75/ 1ينظر: منيج التربية االسالمية: لمحمد قطب:  (3)

  . 75/ 1منيج التربية االسالمية: لمحمد قطب:   (4)

 . 43سورة العنكبوت، اآلية:  (5)
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فكل ىذا يؤكد ان االسالم جعل العقل مناط التكميف، فالمجنون ال 
 تكميف عميو حتى يفيق وال تصح منو العبادة. 

وليذا نجد الفقياء واالصوليين قد أجمعوا عمى عدم صحة العبادة من 
 . (1)المجنون وىذا واضح في كتبيم

 الشرط الثالث: االخالص:
 اوال: معنى االخالص: 

 . (2)الفيروزآبادي: خمص هلل: ترك الرياءقال 
وتعريف االخالص في الشرع كما قال ابن القيم رحمو اهلل تعالى: ىو 
افراد الحق سبحانو وتعالى بالقصد في الطاعة، أي ان نقصده وحده ال شريك 

 . (3)لو
 ثانيا: اىمية االخالص: 

 لالخالص أىمية عظيمة ومما يبين أىميتو: 
في اآلخرة: وىذه من امور المسمم بيا، فاالنسان اذ ما  النجاة تكون بسببو -1

اخضع ذاتو هلل وافرد الرحمن بالطاعة والعمل الصالح فذلك سبب سعادتو 
 في اآلخرة.

دليل عمى امتثال العبد الصادق لربو الذي امره باخالص العبودية قال  -2
 چہ  ہ   ہ  ہ    ۀڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀچ تعالى: 

(4). 
ومن ذاق طعم اخالص الدين هلل وارادة وجيو دون ما سواه يجد من االحوال  -3

 . (1)والنتائج والفوائد ما اليجده من لم يكن كذلك
                                 

 . 12/ 2البيان في مذىب االمام الشافعي:  (1)

القاموس المحيط: مادة )خ ل ص( لمجد الدين بم محمد بن يعقوب الفيروز آبادي:  (2)
796 . 

 . 513/ 1تيذيب مدارج السالكين:  (3)

 . 5سورة البينة، اآلية:  (4)
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فاالخالص اذن من اىم شروط صحة العبادة وقبوليا عند اهلل تعالى، 
بل ان العبادة ال تكون عبادة حتى تكون خالصة هلل تعالى، فأصل العبادة محبة 

هلل، بل افراده بالمحبة وان يكون الحب كمو هلل تعالى فال يحب معو سواه وانما ا
يحب ألجمو وفيو كما يحب انبياءه ورسمو ومالئكتو واولياءه، فمحبتنا ليم من 

 . (2)تمام محبتو وليست محبة معو كمحبة من يتخذ من دون اهلل انداد
ة العبادة ولقد تظافرت ادلة كثيرة عمى ان االخالص من شروط صح

 وال تصح العبادة اال بو، ومن ىذه األدلة: 
    جئ  جئ  جئ  جئ  جئ    جئ  جئ   جئ    جئ  جئ  جئچ قولو تعالى:  -1

چ جئ  جئ
(3). 

، قال: سمعت ما روي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب  -2
يقول: )انما االعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما  رسول اهلل 

نوى، فمن كانت ىجرتو الى اهلل ورسولو فيجرتو الى اهلل ورسولو، 
ومن كانت ىجرتو لدنيا يصيبيا او امراة ينكحيا فيجرتو الى ما 

 .(4)ىاجر اليو( متفق عمى صحتو
 الشرط الرابع: المتابعة وموافقة الشرع: 

المقبول عند اهلل تعالى ىو الذي يجمع بين العمل الصالح ىو العمل 
شيئين، االول: ان يكون وفق الشرع االسالمي، والثاني: ان يكون المقصود بو 
مرضاة اهلل وطاعتو، فاذا فقد العمل ىذين الشيئين او احدىما لم يكن مرضيا 

    جئ  جئ   جئ    جئ  جئ  جئچ  عند اهلل وبالتالي ال أجر فيو وال ثواب، قال تعالى:

                                                                       
 . 29ينظر: مسائل في الزىد والتقوى، البن تيمية:  (1)

 . 91/ 1ينظر: مدارج السالكين، البن القيم الجوزية:  (2)

 . 113سورة الكيف، اآلية:  (3)

(، 2231(، وابو داود )1937؛ ومسمم )117/ 5، 126/ 1،  1/7أخرجو البخاري:  (4)
 . 63 -59/ 1(، والنسائي: 1647والترمذي )
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چ جئ  جئ    جئ  جئ  جئ  جئ  جئ
. والمقصود بالعمل الصالح: العمل الصحيح (1)

 . (2)الموافق لمشرع االسالمي والخالص لوجو اهلل تعالى
 
 

 المبحث الثالث
 شمولٌة العبادة فً االسالم

 المطلب األول: معنى شمولٌة العبادة. 

فيميا العبادة كما جاء بيا القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة وكما 
 . (3)خير قرون ىذه األمة تشمل الدين كمو وتشمل الحياة كميا

فعمى رأس العبادات االسالمية اركان االسالم من شيادة وصالة 
وصيام وزكاة وحج، وىي عبادات عظيمة بيا يكون االنسان مسمما وبدونيا ال 

عالى يكون، وفي قمة العبادات االسالمية ايضا اركان االيمان من ايمان باهلل ت
ومالئكتو وكتبو ورسمو واليوم اآلخر والقدر خيره وشره من اهلل تعالى والعمل 
بمقتضى ىذه الركان ألن االيمان تصديق بالجنان وشيادة بالمسان وعمل 
باالركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكما تشمل العبادة المندوبات وتشمل 

تعالى واالنابة اليو واخالص الدين  العبادات القمبية كحب اهلل ورسولو وخشية اهلل
لو الصبر والحكمة والشكر لنعمو والرضا بقضائو والتوكل عميو والرجاء لرحمتو 
والخوف من عذابو وتشمل ايضا االخالق االسالمية من صدق ووفاء وامانة 
وتواضع وصبر وحمم وغيرىا. كما تشمل ميدان العمل االجتماعي فكل عمل 

 و اهلل تعالى فيو عبادة. نافع يريد بو العبد وج

                                 
 . 113سورة الكيف، اآلية:  (1)

 . 39: 3اصول الدعوة االسالمية، د. عبد الكريم زيدان، ط/  (2)

 . 9ينظر: العبادة في االسالم: لمدكتور يوسف القرضاوي:  (3)
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وفي ميدان المجتمع والدولة تكون العبادة بطاعة  اهلل ورسولو في ما 
أمر بو من حراسة الدين وسياسة الدنيا بو، فحراسة الدين تعني حفظو وتنفيذه، 
اما سياسة الدنيا بالدين التي قواميا اقامة العدل واالنصاف ومنع الظمم 

تقرار في دار االسالم حتى يأمن الناس عمى واالجحاف واشاعة االمن واالس
 ارواحيم واعراضيم وامواليم. 

وفي ميدان العالقات الدولية تكون العبادة بطاعة اهلل ورسولو في كل 
ما شرع من أحكام تنظيم عالقة دار االسالم بالعالم من حوليا في حالة الحرب 

 والسمم. 
لحياة ابتغاء رضوان اهلل ان العبادة في معناىا العام.. تعني السير في ا

وفق شريعة اهلل فكل عمل يقصد بو وجو اهلل تعالى والقيام بحق الناس استجابة 
لطمب اهلل تعالى باصالح االرض ومنع الفساد فييا يعد عبادة وىكذا تتحول 
أعمال االنسان ميما حققت لو من نفع دنيوي الى عبادة اذا قصد بيا رضاء اهلل 

 . (1)تعالى
ذلك ما ذكره شيخ االسالم رحمو اهلل تعالى، اذ قال: )ان واكثر من 

الدين كمو داخل في العبادة اذ الدين يضمن معنى الخضوع والذل، يقال: دننو 
فدان أي أذلمتو، فذل، ويقال: يدين اهلل ويدين هلل، أي يعبد اهلل ويطيعو ويخضع 

 .(2)الذل أيضا( لو، فدين اهلل عبادتو وطاعتو والخضوع لو والعبادة اصل معناىا
ولذلك تجد ان اهلل تعالى في كتابو الكريم يخاطب عباده المؤمنين 
بأوامر تكميفية واحكام شرعية تتناول جوانب شتى من الحياة فنجد في سورة واحدة 
وىي سورة البقرة تتضمن مجموعة من التكاليف الشرعية جاءت كميا بصيغة 

ڍ  چ مى يد الجناة يقول تعالى: واحدة ىي )كتب عميكم( ففي القصاص واالخذ ع

                                 
 . 148ينظر: عالم الثقافة االسالمية: د. عبد الكريم عثمان:  (1)

 . 33ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد:  (2)
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 چ  ڍڇ  ڇ  ڑ           ڑ  ڇ  ڇ  ڍ
ٴۇ  ۋ   ۋ  چ ، وفي الوصية يقول تعالى: (1)

 چ  جئجئ  جئۅ   ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې     
ٿ  ٿ  چ ، وفي الصيام يقول تعالى: (2)

 چٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
(3). 

 على شمولٌة العبادة فً االسالمامثلة : المطلب الثانً

ولبيان شمولية العبادة في االسالم سنضرب مثمين لمعبادات في 
 االسالم احدىما في العبادات البدنية والثاني في العبادات المالية.

 الصالة:  -1
الصالة عبادة عريقة في القدم وشعيرة مشتركة بين الديانات عامة وال 

 . (4)صالة احسب تاريخ االديان عرف دينا بغير
الصالة عبادة روحية بدنية يؤدييا المسمم طاعة هلل تبارك وتعالى 
وامتثاال ألوامره  فبيا تصفو النفوس وتطمئن القموب بل ان اهلل جل في عاله 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  جعل الخشوع فييا عالمة المؤمنين المفمحين اذ يقول تعالى:

چپ  پ  پ  پ  ٹ   
(5). 

ثم ان الصالة ليا ثمار كثيرة يجنييا العبد اضافة الى الجانب الروحي 
سواء كانت ىذه الثمار اجتماعية او صحية الن اهلل سبحانو وتعالى لم يشرع 

 عبادة اال وفييا الخير والصالح لالنسان في دنياه واخراه. 
بامرىا  وقد عنى االسالم في كتاب اهلل وسنة رسولو المصطفى 

لتشديد في طمبيا وحذر اعظم الحذر من تركيا فيي عمود الدين وشدد كل ا
ومفتاح الجنة وخير االعمال واول ما يحاسب عميو المؤمن يوم القيامة، يقول اهلل 

                                 
 . 178سورة البقرة، اآلية:  (1)

 . 183سورة البقرة، اآلية:  (2)

 . 183سورة البقرة، اآلية:  (3)

 . 213ينظر: العبادات في االسالم: لمدكتور يوسف القرضاوي:  (4)

 . 2 -1سورة المؤمنون، اآليتان:  (5)
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  جئ  جئ   جئ  جئ  جئى  ى  ې  ې  ې  ېچ  تعالى عمى لسان سيدنا ابراىيم الخميل:

چ
(1). 

المناجاة لمخالق  والصالة عقد الصمة بين العبد وربو بما فييا من لذة
واظيار العبودية هلل وتفويض االمر لو وىي سبب لتكفير السيئات ومحو 

 .(2)الخطايا
ولمصالة مكانة عظيمة فكانت اول عبادة فرضت عمى المسممين 
فرضت العبادات كميا في االرض وفرضت الصالة وحدىا في السماء ليمة 

 .(3)االسراء والمعراج
الحظيا المسمم عند ادائو لمصالة من ثم ان لمصالة فوائد عظيمة ي

ترويح لمنفس وطرد لميموم والقمق الن المسمم وىو في الصالة  يجعل الدنيا كميا 
خمفو وال يستحضر اال وقفتو بين يدي اهلل عز وجل فيحصل لو الطمانينة النفسية 

 حين يقرأ آيات القرآن في الصالة وىو يتدبر ويتمعن في معانييا السامية.
 الزكاة: -2

من الزكاء، أي النماء والزيادة، سميت بذلك ألنيا تثمر المال وتنميو، 
ويقال: زكا الزرع اذا كثر ريعو، وىي في الشريعة: حق يجب في المال، فعند 

 .(4)اطالق لفظيا في موارد الشريعة ينصرف الى ذلك
ڱ  ڱ  چ  وتسمى الزكاة في لغة القرآن والسنة "صدقة" كما قال تعالى:

 چہ  ھ  ھ  ھ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ٹں  ڻ  ڻ  ٹڱ  ڱ  ں  
، وفي الحديث الصحيح: (5)

الصحيح: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخمد عن زكريا بن اسحاق عن يحيى 
                                 

 . 43سورة ابراىيم، اآلية:  (1)

 . 26/ 1الفقو االسالمي وأدلتو: د. وىبة الزجيمي:  (2)

 . 213العبادة في االسالم: د. يوسف القرضاوي:  (3)

 . 2/228المغني البن قدامة:  (4)

 . 133سورة التوبة، اآلية:  (5)
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بن عبداهلل بن صيفي عن ابي معبر عن ابن عباس رضي اهلل عنيما، )ان النبي 
 واني رسول بعث معاذا الى اليمن، فقال: ادعيم الى شيادة ان ال الو اال اهلل 

اهلل، فان ىم أطاعوا لذلك فأعمميم ان اهلل افترض عمييم صدقة في أمواليم، 
 .(1) تؤخذ من اغنيائيم وترد عمى فقرائيم(

وحدثنا عمي بن سيد الكندي الكوفي حدثنا حفص بن غياث عن اشعث 
فأخذ  عن عون بن ابي جحيفة عن ابيو، قال: )قدم عمينا مصدق النبي 

 الصدقة من اغنيائنا فجعميا في فقرائنا وكنت غالما يتيما فأعطاني منا قموصا(
(2). 

ولقد حذر اهلل تبارك وتعالى ممن ال يؤتي الزكاة بل جعل ذلك صفة 
چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ            چ من صفات االشراك باهلل تعالى، قال تعالى: 

ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ            ڎ   ڍ    ڇ  ڇ   ڍڇ  ڎ   ڎ     ڌ  ڌ  ڈ  ڈ

 چ
(3). 

والزكاة احد اركان االسالم الخمسة، فعن عبداهلل بن عمر قال: قال 
: )بني االسالم عمى خمس: شيادة ان ال الو اال اهلل وان محمدا رسول اهلل 

 .(4) رسول اهلل، واقام الصالة، وايتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان(
الزكاة فقد قرنيا اهلل تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن الىمية 

 الكريم والمتتبع لكتاب اهلل يجد ذلك جميا.
 ولمزكاة الكثير من الفوائد االجتماعية وغيرىا، ومن فوائدىا:

 ان فييا دفعا لحاجة الفقراء الذين ىم أكثر الناس. -1
 متراصة مترابطة.ان في الزكاة التكافل االجتماعي الذي تحيا بو االمة  -2

                                 
 . 569/ 3ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري:  (1)

 . 354تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي:  (2)

 . 7 -6سورة فصمت، اآليتان:  (3)

 . 284/ 1نيل االوطار لمشوكاني:  (4)
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 ان في اداء الزكاة شيوع روح المحبة وااللفة بين الفقراء واالغنياء. -3
ان في اداء الزكاة يحس المسمم بان ىذا المال الذي بين يديو ىو ليس مالو  -4

وانما مال اهلل تعالى وانما االنسان ىو خميفة اهلل عمى ىذا المال الذي اعطاه 
 اياه.

ع الزكاة، حيث انيا تصمح احوال وتظير الحكمة واضحة في تشري
المجتمع ماديا ومعنويا وتطير النفوس من الشح وتعود عمى االنفاق والسخاء 

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ     ٹٿ   ٹ  ٹ    ٹچ  وىي سبب لنيل رحمة اهلل تعالى، قال تعالى:

چڦ  
(1). 

 الترابط بٌن العبادة والسلوك: المطلب الثالث

والسموك واالخالق حقيقة اقرىا القرآن ان الترابط الوثيق بين العبادة 
الكريم، فمن يتتبع آيات القرآن الكريم يجد ىذا الترابط واضحا ال ينفك أحدىما 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   چ  عن اآلخر، ففي سورة المؤمنون يقول تعالى:

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

 چچ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
(2). 

ىذه حقيقة الترابط بين العبادة والسموك، فمن صفات المؤمنين المفمحين 
ر، وفي سورة الفرقان تجد نفس انيم أىل اخالق وعبادة فاحدىما مكمل لالخ

الترابط بين العبادة والسموك حينما يتحدث ربنا تبارك وتعالى ليبين صفات عباد 
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ې              ې  ۉ  ۉ  ې  ې  چ الرحمن اذ يقول تبارك وتعالى: 

 چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ      ى  ى  ې  
(3)

  جئڈ  ڈ  ی  ی    جئ  جئ   جئ        جئ  جئچ ،

ٿ    ٿٱ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  پ   پ  پ      پ  ٹ     ٹ    ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ   ڤ   جئ  جئ

 چٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  
(4). 

                                 
 . 165سورة االعراف، اآلية:  (1)

 . 7 -1سورة المؤمنون، اآليات:  (2)

 . 64 -63فرقان، اآليتان: سورة ال (3)

 . 68 -67سورة الفرقان، اآليتان:  (4)
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فاهلل تعالى يريد من خالل ىذا الترابط بين العبادة والسموك ان ينبو 
االمة انو ال خير في عبادة دون اخالق او دون سموك قويم، فالعبادة الحقيقية ال 
بد أن تكون ثمرتيا االخالق الفاضمة فاذا انعدمت االخالق انعدمت العبادة وان 

 كان وجودىا فيو وجود صوري وشكمي ال غير. 
قد ربط بين  من يقرأ السنة المطيرة يجد ايضا كيف ان النبي ثم 

قد نفى االيمان الذي ىو اساس  العبادة واالخالق وبين العقيدة والسموك فانو 
في الحديث الصحيح: )واهلل ال  العبادة نفى االيمان عن سييء االخالق فقال 

؟ قال: )الذي ال يأمن يؤمن، واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن( قيل: من يا رسول اهلل
قد وجو العباد الى العبادة  ، والبوائق: الشر. ثم ان النبي (1) جاره بوائقو(

الحقيقة والى العقيدة الصحيحة وذكر بان شرط العقيدة الصحيحة وشرط العبادة 
في الحديث  الصحيحة ان يكون العبد ذا اخالق فاضمة وسموك قويم اذ يقول 

 . (2) باهلل واليوم اآلخر فميقل خيرا او ليسكت(الصحيح: )من كان يؤمن 
ولكن الناظر الى حال المسممين اليوم في جانبييا العبادي واالخالقي 
او السموكي يجد تناقضا واختالال بين ما يجب ان يكون مترابطا، ففي الجانب 
العبادي نجد المساجد تغص بالمصمين، والصائمون في رمضان اكثر من 

يؤتون الزكاة كثيرون، وعدد الحجاج أكثر، وتجد مقابل ذلك في  المصمين، والذين
الجانب السموكي انتشار الكذب والغيبة والنميمة والغش وقول الزور وقطيعة 
الرحم وعقوق الوالدين والتعامل بالربا وكشف العورات عند النساء الى آخر ذلك 

 من االخالق الطالحة. 
وك من أثر في اصالح الفرد الذي ونظرا لما لمتالزم بين العبادة والسم

بصالحو يصمح المجتمع وىذا االصالح انما يتم ذلك من خالل تغير النفس، 
فالذي يريد صالح االمة والمجتمع فيذا مرىون باصالح النفس وتغيرىا نحو 

                                 
 (. 46؛ مسمم )371 -373/ 13البخاري:  (1)

 (. 2533(؛ والترمذي )5154(؛ وأخرجو ابو داود )47،؛ ومسمم: )373/ 13البخاري:  (2)



 

 

003 

م.م. ظاهر فٌصل 
  بدوي

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

االحسن وىذا قانون اليي اقره اهلل العزيز في كتابو الكريم، اذ يقول جل في 
 چ   ېۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ھ    ھ  ے   ے چ  عاله:

(1). 
ولرب سائل يسأل: اذا كان السموك ىو ثمرة العبادة، وان العبادة 
والسموك ال ينفك احدىما عن اآلخر، اذن فمماذا ىذا التناقض في حياة المسممين 

 بين ىذين الجانبين العبادي والسموكي، فمن اسباب ذلك:
 عمى الشعائر التعبدية.جيل كثير من المسممين بأثر ىذا التناقض  -1
 اقتناع كثير من المسممين بعدم وجود عالقة بين العبادة والسموك. -2
اتباع اليوى فقد يأخذ االنسان الغرور وعدم التنازل امام اآلخرين بداعي  -3

 التكبر وحب الظيور.
ىناك من يصر عمى المعصية مع العمم بانيا معصية وتأخذه العزة باالثم  -4

  ڳڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ    ڳچ تبارك وتعالى: ففي ذلك يقول في ذلك، 

 چڱ  ں  ں    ڱڱ  ڱ
(2). 

 اثر شمولٌة العبادة عل االفراد واالمم: المطلب الرابع

تؤثر العبادة بكل انواعيا وىي مجتمعة عمى بناء شخصية االنسان 
المسمم حيث تؤثر ايجابيا فترتقي ىذه الشخصية التي جعمت العبادات سمة بارزة 
في حياتيا ترتقي الى الصعود الى المستوى المتكامل ونعني بو التكامل النسبي 

لنفس أي اهلل سبحانو لالنسان واال فمطمق الكمال ال يميق اال بالذي خمق ىذه ا
وتعالى، فبالعبادات تتخمص من كل المعوقات التي تمنع سموىا وتكامميا 

 االجتماعي واالخالص النفسي وان من أبرز آثار العبادة واعمقيا امران: 
ان يصبغ حياة المسمم وأعمالو فييا بالصبغة الربانية ويجعمو مشدودا الى اهلل  -1

في كل ما يؤديو لمحياة وىذا يدفعو الى االستكثار من كل عمل نافع وكل 
 انتاج صالح. 

                                 
 . 11سورة الرعد، اآلية:  (1)

 . 236سورة البقرة، اآلية:  (2)
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انو يمنح المسمم وحدة الوجية ووحدة الغاية في حياتو كميا، فيو يرضي ربا  -2
ىذا الرب بسعيو كمو الديني والدنيوي واحدا في كل ما يأتي ويدع ويتجو الى 

ال انقسام وال صراع وال ازدواج في شخصيتو انو ليس ممن يعبدون اهلل في 
المسجد ويعبدون الدنيا والمال في ساحة الحياة وليس ممن يعبدون اهلل في 

 .(1)يوم من االيام ثم يعبدون سواه ومن سواه سائر االيام االخرى
العبادات، فممعبادة أثر في زيادة االيمان  واذا استرسمنا في ذكر آثار

الذي بو تصفو النفس البشرية وتعمو وتسمو في ركام الدنيا وحطاميا وىي ايضا 
اساس قوي من اسس العقيدة الصحيحة وىي الممر ليا، فالتفاعل حاصل بين 
العبادة والعقيدة، فالعبادة بدون عقيدة ال تنفع، وااليمان بغير عبادة ال يكفي، 

 لعبادة والطاعة يزداد االيمان قوة وثباتا.فبا
ومن آثار العبادة ايضا انيا تعطي صاحبيا قوة من زخم الصبر عمى 

 تحمل الشداءد والمحن ايام الفتن واالبتالءات. 
ولمعبادة ايضا اثار ايجابية في تقوية روابط االخوة بين المسممين، 

واحد في صف واحد فحينما يكون المسممون مجتمعون في الصالة في مكان 
متجيين الى قبمة واحدة فيذا يعطييم قوة وتماسكا، كذلك حينما يتحد المسممون 
وفق نظام دقيق ليام رمضان فيم يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت 
واحد، وىذا يجعميم يشعرون انيم لحمة واحدة، كذلك في مناسك الحج حينما 

رىم وصغيرىم ذكرىم وانثاىمغنييم يقفون في صعيد واحد رئيسيم ومرؤوسيم كبي
وفقيرىم ففي ىذا ثمار عظيمة وجمة ال تحصى وال تعد ناىيك عن غييا من 

 العبادات االخرى التي توحدىم وتقرب بعضيم من بعض.
ولمعبادة ايضا آثار صحية في تربية المسمم وتنشئتو نشأة صحية في 

من القوي خير وأحب رياضة لجسمو ويزداد بيذه العبادة قوة وسالمة ألن المؤ 

                                 
 . 66ينظر: العبادة في االسالم: د. يوسف القرضاوي:  (1)
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الى اهلل من المؤمن الضعيف، فالحركات في الصالة والعفة في الصيام والسفر 
 لمحج فوائد رياضية تجعل الجسم يتحمل المشاق. 
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 الخاتمة 

بعد كتابتي ليذا البحث )حكمة اإليجاد والتكميف( توصمت الى بعض 
 النتائج، وأىميا: 

االسالم ليست كالعبادة في االديان غاية الوجود ىي العبادة، والعبادة في  -1
االخرى، فكل عمل يعممو المسمم يبتغي بو وجو اهلل تعالى وكان ىذا العمل 

 صالحا فيو عبادة.
 العبادة تسكن النفس ويطمئن بيا القمب وىذه من آثار العبادة.  -2
العبادة تحقق الحياة الكريمة من خالل التكافل االجتماعي الذي اقره االسالم  -3

 الزكاة. عن طريق
العبادة توحد صف االمة وتجعميا لحمة واحدة من خالل ما يؤدونو من  -4

 عبادات في وقت واحد ومكان واحد.
العبادة ليست فقط مختصة في الفرائض كالصالة والصوم بل ىي شاممة  -5

تدخل في كل مفصل من مفاصل الحياة فاالخالق الفاضمة والسموك القويم 
 عبادة.

ادة من خالل اقرار القسط والعدل بين الناس وتحريم سياسة الدنيا بالدين عب -6
 الظمم واكل حقوق اآلخرين. 

 العبادة ىي ىوية المسمم وشعاره الذي يتميز بو عن غيره.  -7
العبودية هلل ىي اكمل شيء لالنسان واعمى مرتبة لو وبيذا الوصف وصف  -8

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  في ليمة االسراء والمعراج فقال تعالى اهلل حبيبو المصطفى 

 .چڦ  
وأخيرا، إن كان ىناك خطأ وتقصير وزلل فمن نفسي والشيطان، وان كان ىناك 

 صواب فمن الرحمن الذي بو اعتصم ومنو التوفيق.
 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
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Abstract 

After writing for this search (preexisting and commissioning 

wisdom) have reached some results, including: 

- very presence is worship, worship in Islam not Kalebadh in 

other religions, all the work he does is recognized Eptga face 

God and this was a valid work is worship. 

- self-worship inhabit and reassure the heart and the effects of 

worship. 

- worship achieve a dignified life through social solidarity, 

passed by Islam through Zakat. 

- worship unite the nation and make them row for one of the 

weft by reason of worship at one time and one place. 

- worship is not only competent in the statutes, such as prayer 

and fasting, but is a comprehensive intervention in every 

detail of the joints of Ethics virtuous life and ethical conduct 

worship. 

- minimum religion worship policy by approving a straight 

and justice among people and the prohibition of injustice and 

eating the rights of others. 
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سيدنا محمد الرحمة الميداة لكافة بسـ اهلل كالصالة كالسالـ عمى 

الخمؽ, كعمى آلو كأصحابو الطيبيف الطاىريف الذيف آمنكا بو كنصركه كحممكا 
 راية اإلسالـ كعمى مف دعا بدعكتو إلى يـك الديف كبعد:

فإنو لمف دكاعي الفخر كاالعتزاز أف نككف ممف يسيـ في خدمة ىذه 
اف كجو مف كجكىيا الناصعة النقية, الشريعة الغراء كيقدـ ليا خدمة متكاضعة لتبي

كفي ىذا فضؿ مف اهلل عظيـ ألنو كما كرد في الحديث الشريؼ: )مف يرد اهلل بو 
 . (1)خيران يفقيو في الديف(

فيذا بحث مكجز يبحث في مكضكع الكالية عمى السفيو في النكاح في 
سفيو في الفقو اإلسالمي, كىك يعالج مكضكعان اجتماعيا ميمان كىك تدخؿ كلي ال

 منعو مف الزكاج قياسان عمى منعو مف التصرؼ بأمكالو,
فرأيت أنو مف المناسب أف أدرس ىذا المكضكع كأطمع  عمى آراء 
الفقياء فيو , فيك يسمط الضكء عمى الكالية عمى السفيو في الماؿ كالنكاح, ألف 

كىذا ما ثبكتيا عميو في النكاح مرتبط ارتباطا كثيقان بثبكتيا عميو في الماؿ , 
دعاني لمحديث عف الكالية عمى السفيو في مالو , كجاء ىذا البحث في مقدمة 

 كخمسة مباحث كخاتمة: 
, المبحث الثاني: أنكاع الكالية , المبحث األكؿ: معنى الكالية كالسفيو 
المبحث الرابع: الكالية عمى السفيو , المبحث الثالث: األلفاظ ذات الصمة بالسفو 

 .حث الخامس: الكالية عمى السفيو في النكاحالمب, في الماؿ
 الخاتمة: كتتضمف النتائج التي تكصمت إلييا مع التكصيات 

 

                                 
 .3/94مسند اإلماـ أحمد : (1)



 

 

843 
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 المبحث األول
 معنى الوالٌة والسفٌه وفٌه مطلبان

 تعرٌف الوالٌة لغًة واصطالحا وفٌه فرعان: المطلب األول
 :الوالٌة فً اللغة: الفرع األول

الكالية في المغة: الكلي في لغػة العػرب القػرب كالػدنك,كالكلي لػو معػافة كثيػرة 
النصػػير, مػػف اسػػـ مػػف كااله إذا أحبػػو كالصػػديؽ ك منيػػا: المحػػبو كىػػك ضػػد العػػدك 

 .كااله إذا نصره 
ككلي اليتيـ الذم يمي أمره , كيقـك بكفايتػو , كالكاليػة تشػعر بالتػدبير كالقػدرة 

 .(1)ركالفعؿ كما يقكؿ ابف منظك 
كالكلي: القريب الذم كاله اهلل أمر تزكيج مف ال يجكز أف يزكج نفسو بنفسو 
كػػػالمرأة كالصػػػغير , كقػػػد عرفػػػوب ابػػػف منظػػػكر بقكلػػػوة: )كلػػػي المػػػرأة الػػػذم يمػػػي عقػػػد 

كقػػػػاؿ سػػػػيبكيو: الكاليػػػػة بػػػػالفت   (2)النكػػػػاح عمييػػػػا , كال يػػػػدعيا تسػػػػتبد بعقػػػػد دكنػػػػو(
ألمػارة كالنقابػة ألنػو اسػـ لمػا تكليتػو كقمػت المصدر , كالكالية بالكسر االسـ مثػؿ ا

 .(3)بو.  فإذا أرادكا المصدر فتحكا
  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ كالمكلى في الديف ىك الػكلي , كمنػو قكلػو تعػالى: 

 .(4) چىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ
 .أم كنت كليو (5)كمنو الحديث الشريؼ: )مف كنت مكاله فعمي مكاله(

 .كرد ىذا الحديث في فضؿ اإلماـ عمي 
 :الوالية في االصطالح : الفرع الثاني

                                 
مادة كلي , كتاج  6/252مادة كلي, كتاج المغة كصحاح العربية:  3/985لساف العرب : (1)

 . مادة كلي 11/398العركس مف جكاىر القامكس: 
 . 985لساف العرب :/ (2)
 .6/252تاج المغة كصحاح العربية:  (3)
 .11سكرة محمد اآلية : (4)
 . 1/37, كسسف أبف ماجة:  842الجامع الصحي  لمترمذم: ص  (5)
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 .(1)الكالية عند فقياء الحنفية: ىي )تنفيذ القكؿ عمى الغير شاء أـ أبى(
إال أف ىذا التعريؼ عندىـ ألحػد نػكعي الكاليػة , كىػي كاليػة اإلجبػار تكػكف 
عمػػػى الصػػػغير أك مػػػف فػػػي حكمػػػو , أمػػػا الكاليػػػة عمػػػى الكبيػػػرة البالغػػػة العاقمػػػة فػػػال 

التعريػػؼ عنػػدىـ , ألف الكاليػػة عمييػػا كاليػػة نػػدب كاسػػتحباب ال كاليػػة إلػػزاـ يشػػمميا 
يجاب  .(2)كا 

أمػػػػػا عنػػػػػد المالكيػػػػػة فيػػػػػي: )صػػػػػالحية لػػػػػ ب أك مػػػػػف يقػػػػػـك مقامػػػػػو تخكلػػػػػو 
 .(3)االضطالع بتزكيج امرأة أنيط بو القياـ بذلؾ(

 .(4)كعرفيا الشيخ أبك زىرة حيث قاؿ: )ىي القدرة عمى إنشاء العقد نافذان(
رفيا الػدكتكر عبػد الكػريـ زيػداف بأنيػا: )قػدرة الشػخص شػرعان عمػى إنشػاء كع

 .(5)التصرؼ الصحي  النافذ عمى نفسو أك مالو , أك عمى نفس الغير أك مالو(
نمػػػػا شػػػػرعت الكاليػػػػة حفظػػػػان لحقػػػػكؽ  يقػػػػكؿ الػػػػدكتكر مصػػػػطفى السػػػػباعي: )كا 
ة العػػػػاجزيف عػػػػف التصػػػػرؼ بسػػػػبب مػػػػف أسػػػػباب فقػػػػد األىميػػػػة أك نقصػػػػيا , كرعايػػػػ

لمصالحيـ حتى ال تضيع كتيدر, كاإلسالـ يعتبر المجتمع كحدة متماسكة , فمف 
عجز عف رعاية مصمحتو أقاـ لو الشارع مف يتكلى أمره كيحقؽ لو النفع , كيػدفع 

 . (6)عنو الضرر(
يقػػكؿ الشػػيخ النسػػفي: الػػػكالء مصػػدر المػػكلى كىػػك اسػػػـ البػػف العػػـ, كلمػػػكلي 

ة معاقػػدة تجػػرم بػػيف مػػف أسػػمـ كال قريػػب لػػو كلمحميػػؼ كلمناصػػر كلممعتػػؽ, كالمػػكال

                                 
 . 3/55حاشية أبف عابديف  (1)
 . 56- 3/55ديف: ينظر حاشية أبف عاب (2)
 . 3/391, كمكاىب الجميؿ: 71-2/69أسيؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ:  (3)
 . 117األحكاؿ الشخصية: اإلماـ محمد أبك زىرة :ص (4)
 . 6/339المفصؿ في أحكاـ األسرة كالبيت المسمـ:  (5)
 . 136شرح قانكف األحكاؿ الشخصية السكرم: ص  (6)
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يرثػػػو, كبػػػيف مسػػػمـ يقػػػكؿ لػػػو كاليتػػػؾ عمػػػى أف تعقػػػؿ عنػػػي كترثنػػػي كىػػػي مشػػػركعة 
 .(1)بالنصكص

كقػػػد عرفيػػػا الشػػػيخ مصػػػطفى الزرقػػػا بأنيػػػا: )سػػػمطة عمػػػى شػػػخص القاصػػػر 
 .(2)لتنشئتو,كتطبيبو كتعميمو , كسائر التصرفات المتعمقة بشخصو (

المجمة أف )الكالية ىي نفكذ التصرؼ عمػى الغيػر مف  59كتقضي المادة / 
, كىي قسماف: عامة ككالية القاضي عمى األيتاـ كالمجػانيف كاألكقػاؼ , كخاصػة 

 .(3)ككالية الكصي كمتكلي الكقؼ( كالكالية الخاصة أقكل مف الكالية العامة
كالذم نرجحػو مػف ىػذه التعريفػات ىػك تعريػؼ الشػيخ مصػطفى الزرقػا, ألنػو  

 امع مانع كاهلل أعمـ تعريؼ ج
 تعرٌف السفه لغة واصطالحاً وفٌه فرعان : المطلب الثانً
 : السفه فً اللغة: الفرع األول 

 .(4)السفو: خفة الحمـ , كأصمو الخفة كالحركة
 كقيؿ الجيؿ , كىك قريب العقؿ, بعض. 

كمعنى السفيو: الخفيؼ العقؿ , كيقاؿ سفو فالف رأيو إذا جيمو , ككػاف 
 .(5)طربان ال استقامة لورأيوب مض

 . (7)أم الجياؿ (6) چھ  ے   ے  ۓچ كالسفو:الجاىؿ كمنو قكلو تعالى 
. 

                                 
 . 139طمبة الطمبة في االصطالحات الفقيية:  (1)
 .  38/ 1المدخؿ الفقيي العاـ:  (2)
 . 43/ 1شرح المجمة, سميـ الباز:  (3)
أساس البالغة لإلماـ العالمة الشيخ جار اهلل أبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم: ص  (4)

 . 299ص 
 . مادة سفو 499-13/497لساف العرب ألبف منظكر:  (5)
 . 13سكرة البقرة آية : (6)
 . 88تفسير التيذيب:/ (7)
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كالسفو: ىك خفة البدف كمنػو قيػؿ زمػاـ سػفيو أم كثيػر االضػطراب , كثػكب 
سػػػفيو , أم: ردمء النسػػػج , كقػػػد اسػػػتعمؿ فػػػي خفػػػة الػػػنفس لنقصػػػاف العقػػػؿ كفػػػي 

 . (1)األمكر الدنيكية ك األخركية
 . (3):السفيو ىك الجاىؿ كالضعيؼ كاألحمؽ(2)مجاىدقاؿ 

كىػػػذه  (4)كيقػػػكؿ محمػػػد ركاس قمعجػػػي السػػػفو: )إسػػػاءة التصػػػرؼ فػػػي المػػػاؿ(
ف تعددت , فإنيا ال تخرج عف المعنى األصمي لمسفو ,  المعاني المذككرة لمسفو كا 
كىك الخفة , فخفة الحمـ ىك مف خفػة العقػؿ, كالجيػؿ مػف خفػة العمػـ, كالميػؿ مػف 

 خفة القكة كاالنتصاب, كاالضطراب مف خفة الثبات كسكء التدبير. 
 الخفة إلى غيرىا. كأما تعريؼ السفيو في المغة, فال يخرج عف معنى 

 :  السفه فً االصطالح: الفرع الثانً

عرفػػػو اإلمػػػاـ السرخسػػػي مػػػف فقيػػػاء الحنفيػػػة بأنػػػو: )العمػػػؿ بخػػػالؼ مكجػػػب 
 . (5)كالحجى( الشرع كىك اتباع اليكل كترؾ ما يدؿ عميو العقؿ

أمػػػا المالكيػػػة فقػػػد عرفػػػػكا السػػػفيو بأنػػػو: )المبػػػذر لمالػػػػو إمػػػا إلنفاقػػػو بإتباعػػػػو 
مػػا لق ف كػػاف صػػالحان فػػي دينػػو, خالفػػان لمرشػػيد لشػػيكتو, كا  مػػة معرفتػػو بمصػػالحو, كا 

 .(6)الذم ىك الضابط لمالو كال يشترط صالحو في دينو(
تعػػرض لإلنسػػاف فػػي الفػػرح كالغضػػب فتحممػػو  كعرفػػو الجرجػػاني بأنػػو: )خفػػة

 . (7)عمى العمؿ بخالؼ طكر العقؿ, كمكجب الشرع(

                                 
 . 234المفردات في غريب القرآف لمراغب األصفياني :ص (1)
مجاىد :ىك أبك الحجاج مجاىد بف جبر المالكي المخزكمي كلد في خالفة عمر بف  (2)

 . 8/412ىػ.  تيذيب التيذيب : 114ىػ كتكفي في مكة سنة  21سنة  الخطاب 
 . 13/499العرب: لساف  (3)
 .245معجـ لغة الفقياء: ص (4)
 . 24/157المبسكط : (5)
 . 349القكانيف الفقيية ألبف جزم :ص (6)
 . 115التعريفات: ص (7)
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 .(1)لمبذر لمماؿ كأف كاف بالغان(كعرفو اإلماـ الشيرازم مف الشافعية بأنو :)ا
أما الشيعة األمامية فقػد عرفػكا السػفيو: )بأنػو الػذم يصػرؼ أمكالػو فػي غيػر 

 .(2)األغراض الصحيحة(
ػػفيو ىػػك الػػذم ال  كمػػف المعاصػػريف األمػػاـ محمػػد أبػػك زىػػرة حيػػث قػػاؿ: )السو

 .(3)يحسف القياـ عمى شؤكف مالو كتدبيره كينفؽ في غير مكضع اإلنفاؽ (
الشػػػيخ محمػػػد صػػػال  العثيميف:)ىػػػك الػػػذم ال يحسػػػف التصػػػرؼ فػػػي  كعرفػػػو

ف كاف بالغان عاقالن(  . (4)الماؿ كا 
كالػػػػذم يتبػػػػيف مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه التعريفػػػػات أف بعضػػػػيـ عبػػػػر عنػػػػو بالتبػػػػذير 
كبعضػػيـ عبػػر عنػػو بالخفػػة التػػي تحمػػؿ اإلنسػػاف عمػػى التصػػرؼ عمػػى خػػالؼ مػػا 

لمػاؿ الكثيػر, أك يبيػع السػػمعة يقتضػيو العقػؿ كالشػرع, كػأف يشػترم الشػيء التافػو با
الثمينػػػة بػػػالثمف القميػػػؿ, فيػػػك يتصػػػرؼ ضػػػد مصػػػالحو الشخصػػػية يدفعػػػو إلػػػى ذلػػػؾ 

 غركر كاذب كتصرفات حمقاء. 
إال أف حقيقػػة مػػا فػػي األمػػر أنػػو ال تعػػارض بػػيف العممػػاء فػػي مفيػػـك السػػفو 
الػػذم يجػػػب معػػو الحجػػػر , ألف مػػف عػػػروؼ السػػفو بالتبػػػذير إنمػػا ىػػػذا المعنػػى ىػػػك 

ب لمحجر, كمف عرفو بخفػة العقػؿ الباعثػة عمػى عػدـ حسػف التصػرؼ, ألف المكج
تالفو  .(5)مف كاف ىذا شأنو فمف عادتو تبذير الماؿ كا 
 المبحث الثانً 

 أنواع الوالٌة وفٌه مطلبان
 الوالية على النفس: المطلب األول

                                 
 . 1/451الميذب:  (1)
 . 2/417شرائع اإلسالـ:  (2)
 . 442األحكاؿ الشخصية, محمد أبك زىرة:ص (3)
 . 4/421اختصار المقنع :الشرح الممتع عمى زاد المستقنع في  (4)
 . 7/314, كشرح فت   القدير:  5/192ينظر تبييف الحقائؽ:  (5)
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كيػػػراد بيػػػا الكاليػػػة التػػػي تجعػػػؿ لصػػػاحبيا القػػػدرة عمػػػى التصػػػرؼ فػػػي األمػػػكر 
بشخص المكلى عميو مف حفظ كتأديب كتعميـ كتزكيج كسائر التصػرفات  المتعمقة

المتعمقة بشخصو. أك ىي القدرة عمى إنشاء عقد الزكاج نافذان مف غير حاجة إلى 
, كلمػػا كػػاف مػػدار ثبكتيػػا عجػػز (1)إجػػازة مػػف أحػػد كالمحافظػػة عمػػى نفػػس القاصػػر

مػػى كػػؿ عػػاجز ليػػو ثبتػػت عإالمػػكلى عميػػو عػػف إدراؾ كجػػو المصػػمحة فيمػػا يحتػػاج 
سكاء كاف صغيران أك كبيران أك مجنكنان أك معتكىان, فتثبػت عمػى الصػغير حتػى يبمػ  
عاقالن كعمى الصغيرة كالكبيرة حتى تتزكج أك تتقدـ بيا السف كتصب  مأمكنة عمى 

 نفسيا بكران كانت أك ثيبا, كما تثبت عمى المجانيف كالمعاتيو حتى تزكؿ عمتيـ.
ليسػػػت لصػػػاحب الكاليػػػة  –م الكاليػػػة عمػػػى الػػػنفس أ –فالكاليػػػة فػػػي الػػػزكاج 

الماليػػة دائمػػان, فقػػد يكػػكف الػػكلي المػػالي ىػػك الػػكلي فػػي الػػزكاج فػػي حػػاؿ إذا كانػػت 
ذا كػاف (2)الكالية ل ب أك الجد, ألف ليمػا الكاليػة الماليػة ك الكاليػة عمػى الػنفس , كا 

ينػػػو الػػػكلي المػػػالي ىػػػك الكصػػػي المختػػػار مػػػف األب أك الجػػػد أك الكصػػػي الػػػذم يع
 القاضي, فالكالية في الزكاج ال تككف ليما.

فأسػػاس التفرقػػػة بػػػيف الكاليػػػة الماليػػػة كالكاليػػػة عمػػػى الػػػنفس أف الكاليػػػة الماليػػػة 
أساسيا اختيار الشخص األميف, كأما الكالية عمى النفس فأساسيا أف عقد الػزكاج 

أك  ال تعػػكد مغبتػػو عمػػى العاقػػديف كحػػدىما, بػػؿ ينػػاؿ األسػػرة منػػو شػػيء مػػف العػػار
 .(3)الفخار, فكاف حؽ زكاج القاصر ليؤالء العصبات  إذ ىـ قـك الزكجيف

 كتنقسـ ىذه الكالية بحسب حاؿ المكلى عميو إلى قسميف:
يجاب   األكؿ: كالية حتـ كا 

 كالثاني: كالية ندب كاستحباب. 

                                 
-6/53, كركضة الطالبيف:5/198,كتبييف الحقائؽ:368-3/361ينظر بدائع الصنائع : (1)

 . 6/339,كالمفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ:54
 . 3/157,كشرح فت  القدير:3/367ينظر بدائع الصنائع: (2)
 . المصادر السابقة (3)
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كىذا عمى أصؿ أبي حنيفة كأبي يكسؼ األكؿ, كأما عمى أصؿ محمد فيي 
نكعػاف أيضػان: كاليػػة اسػتبداد , ككاليػة شػػركة, كىػي قػكؿ أبػػي يكسػؼ اآلخػر, ككػػذا 

 قكؿ الشافعي إال أف  بينيما اختالؼ في كيفية الشركة. 
كأمػػػا كاليػػػػة الحػػػػتـ كاإليجػػػػاب كاالسػػػػتبداد فشػػػرط ثبكتيػػػػا كػػػػكف المػػػػكلى عميػػػػو 

أك صغيرة أك مجنكنان كبيػران أك مجنكنػة كبيػرة سػكاء كانػت الصػغيرة بكػران أك  صغيران 
 .(1)ثيبا فال تثبت ىذه الكالية عمى البال  العاقؿ كال عمى العاقمة البالغة

كعنػػػد الشػػػافعية كمػػػف كافقيػػػـ: شػػػرط ثبػػػكت كاليػػػة االسػػػتبداد فػػػي الغػػػالـ ىػػػك 
غػة ألف مػف أسػباب الكاليػة الصغر كفي الجارية البكارة, سكاء كانت صػغيرة أك بال

في مذىب الشافعية ىي األبكة ك الجدكدة في معناىا في حالة عدـ األب منصػب 
 .(2)اإلجبار في حالة البكارة لمصغيرة كالبالغة كفي البنيف في الصغر دكف الكبر

كأمػػا كاليػػة النػػدب كاالسػػتحباب فيػػي: الكاليػػة عمػػى الحػػرة البالغػػة العاقمػػة 
قػػكؿ أبػػي حنيفػة كزفػػر كقػػكؿ أبػي يكسػػؼ األكؿ, كفػػي قػػكؿ  بكػران كانػػت أك ثيبػػا فػي

 .(3)محمد كأبي يكسؼ اآلخر الكالية عمييا كالية مشتركة
إال فػػي العبػػارة فإنيػػا لممػػكلى  (4)كعنػػد الشػػافعي ىػػي كاليػػة مشػػتركة أيضػػا

خاصػػةن ألف عبارتيػػا ال تصػػم  إلنشػػاء العقػػد خالفػػان لػػرأم محمػػد بػػف الحسػػف ألنػػو 
جازتػػو, كمػػا ينعقػػد بعبػػارة الػػكلي يقػػكؿ ينعقػػد النكػػاح بع بارتيػػا كينفػػذ بػػإذف الػػكلي كا 
جازتيا  .(5)كينفذ بإذنيا كا 

 الوالٌة على المال: المطلب الثانً 

                                 
, كركضة الطالبيف 3/274, كشرح فت  القدير: 368-3/366ينظر بدائع الصنائع:  (1)

 . 41, كالكالية في النكاح لنضاؿ محمد أبك سنينة ص:6/53-59:
 . , كشرح فت  القدير5/13ينظر األـ: (2)
, 3/382الصنائع:, كبدائع 256-3/255, كشرح فت  القدير: 2/474ينظر اليداية:  (3)

 . 11/58, كالحاكم الكبير: 5/13كاألـ:
 . 2/171, كمغني المحتاج:5/13أنظر األـ: (4)
 . 3/383بدائع الصنائع:  (5)
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يراد بالكالية عمػى المػاؿ: السػمطة  التػي يممػؾ بيػا الػكلي التصػرفات كالعقػكد 
 التػػػػي تتعمػػػػؽ بمػػػػاؿ المػػػػكلى عميػػػػو مػػػػف البيػػػػع كالشػػػػراء كاإلجػػػػارة كالػػػػرىف ك اإلعػػػػارة

 .(1)كغيرىا
كىػػذه الكاليػػة تثبػػت عمػػى العػػاجزيف عػػف تػػدبير شػػؤكنيـ الماليػػة مػػف الصػػغار 
كالمجػػانيف كالمعاتيػػو باالتفػػاؽ, كمػػا تثبػػت عمػػى السػػفياء كذم الغفمػػة عنػػد جمػػاىير 

,كتثبتػػت الكاليػػة الماليػػة عمػػى الصػػغير عنػػد الحنفيػػة (2)العممػػاء خالفػػاو ألبػػي حنيفػػة
ف عػال, ثػـ ل ب ثـ لكصيو ثـ لكصي كصيو, ثـ  لمجد الصحي  كىك أبػك األب كا 

 لكصيو ثـ لكصي كصيو, ثـ لمقاضي ثـ لكصي القاضي.
فتثبتت الكالية عنػدىـ لػ ب ثػـ لكصػيو ثػـ لمقاضػي  (3)أما المالكية كالحنابمة

ف كاف يص  أف يككف كصػيان مػف قبػؿ األب  ثـ كصيو فمـ يجعمكىا لمجد أصالةن كا 
نمػا يػدلي إليػو بػاألب فػال تكػكف لػو أك القاضي ألنو ال يدلي إلى الصغي ر بنفسو كا 

 الكالية عمى ماؿ الصغير كاألخ.
فجعمكىا أكالن ل ب ثـ الجد ثـ لكصي مف تأخر مكتػو منيمػا  (4)أما الشافعية

ثػػػـ لمقاضػػػي ثػػػـ لمػػػف يقيمػػػو كصػػػيان ألف الجػػػد عنػػػده ينػػػزؿ منزلػػػة األب عنػػػد عدمػػػو 
ة بػػالتزكيج فتثبػػت كاليتػػو فػػي لكفػػكر الشػػفقة عنػػد مثػػؿ األب كلػػذلؾ تثبػػت لػػو الكاليػػ

الماؿ أيضاو كبيذا تفترؽ الكالية عمى الماؿ عف الكالية عمى النفس فاألكلى ضيقة 
الدائرة كالثانية دائرتيا أكسع فتشمؿ كؿ العصبات بؿ تتعداىا إلى غيرىـ مف ذكم 

كليذا قػد تجتمػع الكاليتػاف لشػخص , (5)األرحاـ مف الرجاؿ كالنساء عند أبي حنيفة
                                 

 . 6/234, كالبياف شرح الميذب:9/218أنظر حاشية أبف عابديف:  (1)
 ,6/234,كالبياف شرح الميذب:2/359, كبداية المجتيد:3/382ينظر مكاىب الجميؿ: (2)

,كفقو األماـ جعفر 9/218,كحاشية أبف عابديف:1/518كالمحرر في الفقو:
 . 5/115الصادؽ:

 . 353-6/352,كالمغني:3/253ينظر الخرشي عمى مختصر خميؿ:  (3)
 . 281-4/279مغني المحتاج: (4)
 .3/175,كشرح فت  القدير3/367ينظر بدائع الصنائع:  (5)
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كقػػد تنفػػرد إحػػداىما عػػف األخػػرل فيكػػكف لممػػاؿ كلػػي كلمػػنفس كلػػي آخػػر فػػي  كاحػػد
 كقت كاحد كاألخ مع الكصي عند عدـ األب كالجد.

فالكالية عمى الماؿ عندىـ كالكالية عمى النفس تكػكف  (1)أما الشيعة اإلمامية
ف عػػال فػػي مرتبػػة كاحػػدة يشػػتركاف فييػػا ثػػـ لكصػػي أحػػدىما مػػع فقػػد  لػػ ب كالجػػد كا 

 لمقاضي, كلو أف يعيف كصيان إذا آلت الكالية لو. اآلخر ثـ
 المبحث الثالث

 األلفاظ ذات الصلة بالسفه 
 تمهٌد 

ىناؾ اصطالحات فقيية تتداخؿ في معانييا مػع اصػطالح السػفو كىػي 
أيضا تصيب العقؿ كليػا نػكع ارتبػاط بػو, كىػي الجنػكف كالعتػو كالغفمػة, كال بػد مػف 

حديد معانييػا منعػان لاللتبػاس , كسػأتناكؿ كػؿ بياف ىذه االصطالحات كتعريفيا كت
 مصطم  في مطمب مستقؿ كعمى الكجو اآلتي:

 الجنون : المطلب األول

الجنكف لغة:أصؿ جف كىك التستر, يقاؿ: جف الشيء يجنيو جنان , أم: 
ستره , كالجنكف ىك ذلؾ الذم يغطي العقؿ , كيقاؿ: جف الرجؿ جنكنان , أك أجنو 

 .(2)اهلل فيك مجنكف
أما في االصػطالح:فقد تعػددت عبػارات العممػاء فػي تعريفػو كلعػؿ أقػرب 
تعريؼ لمجنكف ىك: اختالؿ العقؿ بحيث يمنع جرياف األفعاؿ كاألقػكاؿ عمػى نيػج 

 .(3)العقؿ إال نادران 
 وجه االتفاق بين الجنون والسفه : .1

إف كػػال مػػف الجنػػكف كالسػػفو مكجػػب لمجحػػر, ألنيمػػا يشػػتركاف فػػي سػػكء 
 اؿ كىذا نكع اتفاؽ بينيما مف حيث أثرىما في األحكاـ الشرعية. التصرؼ في الم

                                 
 . 11-2/9ينظر شرائع اإلسالـ: (1)
 . 113, كمختار الصحاح: ص13/94لساف العرب:  (2)
 . 82التعريفات لمجرجاني :ص (3)
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إال أف الجنػػكف أعمػػى مػػف السػػفو , كعميػػو فمػػا أثػػر فػػي السػػفو مػػف أحكػػاـ 
 .(1)أثر في الجنكف مف باب أكلى

 وجه االفتراق بين الجنون والسفه  .2
يفترؽ الجنكف عف السفو مف حيػث حقيقػة كػؿ منيمػا , فػالمجنكف عػديـ 

كػـ الصػغير قبػؿ سػف التمييػز إذا كػاف جنكنػو مطبقػان أك متقطعػان فػي العقؿ يأخػذ ح
 حاؿ الجنكف , بينما السفو كأف كاف خفة في العقؿ إال أف عقمو قائـ بتمامو. 

 
كىػػػذا يػػػؤثر مػػػػف حيػػػث الخطػػػػاب الشػػػرعي فالسػػػفيو مكمػػػػؼ شػػػرعان بينمػػػػا 

 .(2)المجنكف سقط عنو التكميؼ إذ إف العقؿ مناط التكميؼ
 العته: المطلب الثانً

العتو لغةن: ىك التجنف كالرعكنة كالمعتكه )النػاقص العقػؿ( كقػد عتػو فيػك 
معتػكه بػػيف العتػػو , كقيػػؿ العتػػو الػػدىش, كالمعتػػكه ىػػك المػػدىكش مػػف غيػػر مػػس أك 

 .(3)جنكف
أمػا فػػي االصػػطالح فيػػك: آفػػة تكجػػب خمػػالن فػػي العقػػؿ, فيصػػير صػػاحبو 

كبعضػػو بكػالـ المجػػانيف, ككػػذا مخػتمط الكػػالـ يشػبو بعػػض كالمػػو بكػالـ العقػػالء. 
 . (4)سائر أمكره

كأحسف ما قيؿ فيو: ىك مف كاف قميؿ الفيـ مختمط الكالـ فاسػد التػدبير 
كيشترؾ المعتكه كالسفيو في سكء  (5)إال أنو ال يضرب كال يشتـ كما يفعؿ المجنكف

                                 
 . 5/191, كتبييف الحقائؽ : 2/484ينظر كشؼ األسرار لمنسفي:  (1)
, كالتنقي  في أصكؿ الفقو: 24/157, كالمبسكط: 4/369ينظر كشؼ األسرار لمبزدكم:  (2)

 . 5/54, ككشاؼ القناع لمبيكتي: 2/413
 . 412, كمختار الصحاح: ص13/512العرب: لساف  (3)
, ككشؼ األسرار 151, كالتعريفات لمجرجاني: ص349الكميات ألبي البقاء الكفكم: ص (4)

 . 4/384لمبزدكم: 
 . 9/211حاشية أبف عابديف:  (5)
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التصػػرؼ, إال أف العتػػو درجػػة تعمػػك السػػفو كعميػػو فمػػا أثػػر فػػي السػػفو مػػف األحكػػاـ 
 .(1)ر في العتو مف باب أكلىأث

كىناؾ فرؽ بيف العتو كالسفو مف حيث الخطاب الشرعي فػالمعتكه سػقط 
عنو التكميؼ لنقصاف عقمو, بينما السفيو محاسب عمى أفعالو ألنػو أىػؿ لمخطػاب 

 . (2)كالتكميؼ
 

 . (3)كالمعتكه كالصبي العاقؿ في تصرفاتو كرفع التكميؼ عنو
أيضػػػان بأنػػػو يجػػػف كيفيػػػؽ بينمػػػا السػػػفيو لػػػيس كيفتػػػرؽ المعتػػػكه عػػػف السػػػفيو 

 .(4)كذلؾ
 الغفلة: المطلب الثالث

الغفمة لغةن: غيبة الشيء عف باؿ اإلنساف, كعدـ تذكره لو, يقاؿ: غفمت 
 .(5)عف الشيء إذا تركتو ساىيان, كيقاؿ رجؿ مغفؿ, أم: ال فطنة لو

فػػذك كأمػػا فػػي االصػػطالح: فيػػي عػػدـ االىتػػداء إلػػى التصػػرفات الرابحػػة, 
تػػػالؼ مػػػاؿ أك  الغفمػػػة ىػػػك الػػػذم يغػػػبف فػػػي البياعػػػات لسػػػالمة نيتػػػو بػػػدكف قصػػػد كا 

 .(6)تبذير
كىػػػػك يتشػػػػابو مػػػػع السػػػػفيو فػػػػي تصػػػػرفاتو مػػػػف حيػػػػث فسػػػػاد الػػػػرأم كسػػػػكء 
ف كاف السفيو فيو ذكاء أحيانان, كىك يقصد إلى اإلتالؼ غير عابئ كال  التدبير, كا 

غبػػاء كػاف ىػػك السػبب فػػي سػػكء ميػتـ, كذك الغفمػػة ال يقصػد إلػػى اإلتػالؼ بػػؿ فيػو 
 تدبيره كفساد تقديره.

                                 
 . 2/352, كشرح التمكي  عمى التكضي : 2/484كشؼ األسرار لمنسفي:  (1)
 . 486-2/484, ككشؼ األسرار لمنسفي: 4/514 نظر كشؼ األسرار لمبزدكم:ي (2)
 . 9/211حاشية أبف عابديف:  (3)
 . 442, كاألحكاؿ الشخصية ألبي زىرة: ص9/211ينظر حاشية أبف عابديف: (4)
 . 477, مختار الصحاح: ص1/171المصباح المنير:  (5)
 . 5/198, كتبييف الحقائؽ: 9/218حاشية أبف عابديف:  (6)
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كيختمػػؼ ذك الغفمػػة عػػف السػػفيو مػػف حيػػث العمػػـك كالخصػػكص, فالسػػفيو 
عند الفقياء خاص بعدـ حسف التصرؼ في الماؿ, أما ذك الغفمة فيػك عػدـ التنبػو 

 .(1)لمشيء سكاء كاف ذلؾ الشيء متعمقان بالماؿ أك بغيره
 
 

 المبحث الرابع
 السفٌه فً المالالوالٌة على 

 تمهٌد

الكاليػة عمػى السػفيو  –كأف كاف ىػذا العنػكاف لػيس مػف صػمب المكضػكع 
إال أف الفقيػػاء اعتبػػركا أنػػو متفػػرع عنػػو كأننػػي سػػأذكر مػػف مكضػػكع –فػػي النكػػاح 

الكالية عمى السػفيو فػي مالػو مػا يمػـز إليضػاح مػرادم فػي الكاليػة عمػى السػفيو فػي 
ي كتبيـ قد ربطكا ىػاتيف المسػألتيف ببعضػيما ف –في األغمب  –النكاح, فالعمماء 

 رباطا كثيقان, كفرعكا الثانية عف األكلى كاختمفكا في ىذه المسألة عمى ثالثة أقكاؿ:
القػػكؿ األكؿ: يحجػػر عمػػى السػػفيو فػػي مالػػو, كىػػك قػػكؿ جميػػكر العممػػاء 

 .(2)مف المالكية كالشافعية كالحنابمة كالشيعة اإلمامية كبو قاؿ أبك يكسؼ ك محمد
استدؿ العمماء عمى جكاز الحجر عمى السػفيو بأدلػة مػف الكتػاب كالسػنة 

 كالقياس كالمعقكؿ:
 أوالً: الكتاب

                                 
,كالشرح الكبير لمدردير: 7/322, كشرح فت   القدير: 5/198الحقائؽ: ينظر نبييف  (1)

 . 446-445, كاألحكاؿ الشخصية ألبي زىرة: ص 4/167
, 6/234, كالبياف شرح الميذب: 2/359, كبداية المجتيد: 3/382مكاىب الجميؿ:  (2)

حمد: , كالمحرر في الفقو عمى مذىب األماـ أ1/428كاإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع:
, 2/178,كالركضة البيية شرح الممعة الدمشقية: 9/218, كحاشية أبف عابديف: 1/518

 . 5/115كفقو األماـ جعفر الصادؽ لمشيخ محمد جكاد مغنية. 
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ڭ  ڭ  ڭ   ې   ې     ۉ  ۉ  ې     ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى       چ أ: قكلو تعالى: 

 . (1) چى
نيى األكليػاء أف يضػعكا األمػكاؿ بػيف  -عز كجؿ-كجو الداللة: أف اهلل 

أيدم السفياء, كىذا نص عمػى إثبػات الكاليػة عمػى السػفيو بطريػؽ النظػر لػو, ألف 
تصحي  تصرفو يفضي إلى ضياع مالو, كفيو ضػرر عميػو, فػإف الػكلي ىػك الػذم 

 .(2)يباشر التصرؼ في مالو عمى كجو النظر لو
المفسػػركف فػػي تعيػػيف المخػػاطبيف باآليػػة, كمػػا اختمفػػكا فػػػي كقػػد اختمػػؼ 

المػػػػراد بالسػػػػفياء, فقيػػػػؿ إف المخػػػػاطبيف بيػػػػذه اآليػػػػة أكليػػػػاء اليتػػػػامى, كأف المػػػػراد 
بالسفياء ىػـ اليتػامى الػذيف لػـ يحسػنكا التصػرؼ فػي أمػكاليـ لصػغرىـ أك لضػعؼ 

اليتػامى ال عقكليـ كاضطراب أفكػارىـ, كأف المػراد بػاألمكاؿ ىنػا ىػي أمػكاؿ ىػؤالء 
أمػكاؿ األكليػاء, فيكػكف المعنػػى نيػي األكليػاء عػف أف يؤتػػكا الػذيف ال رشػد ليػـ فػػي 
نمػا أضػاؼ األمػكاؿ إلػى األكليػاء ألنيػا فػي تصػرفيـ كتحػت  أمكاليـ فيضػيعكىا, كا 

 .(3)كاليتيـ
قاؿ الفخر الرازم: )كالدليؿ عمى أف الخطاب في اآلية الكريمة ل كليػاء 

كأيضاو فعمى ىذا القكؿ يحسف تعميؽ ىذه اآلية  چٴۇ  ۋ  ۋچ قكلو تعالى بعد ذلؾ 
ف كنػػت أمػػرتكـ بإيتػػاء اليتػػامى فػػي أمػػكاليـ. فإنمػػا  قبميػػا فكأنػػو تعػػالى يقػػكؿ إنػػي كا 
قمت ذلؾ إذا كانكا عاقميف بػالغيف متمكنػيف مػف حفػظ أمػكاليـ, فأمػا إذا كػانكا غيػر 

نكا سػفياء مسػرفيف, فػال بالغيف أك غير عقالء, أك كانكا بالغيف عقالء إال إنيـ كػا

                                 
 . (5سكرة النساء: آية ) (1)
, كحاشية أبف عابديف: 5/31, كالجامع ألحكاـ القرآف: 5/192ينظر تبييف الحقائؽ:  (2)

, كالمغني مع 2/283, كبداية المجتيد: 235-6/234شرح الميذب: , كالبياف 9/215
, كأصكؿ الفقو, محمد أبك 5/115, كفقو األماـ جعفر الصادؽ: 4/515الشرح الكبير: 

 . 331زىرة: ص
 . 1/441أحكاـ القرآف ألبف العربي:  (3)
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تدفعكا إلييـ أمػكاليـ كامسػككىا ألجميػـ إلػى أف يػزكؿ عػنيـ السػفو, كالمقصػكد مػف 
 .(1)كؿ ذلؾ االحتياط في حفظ أمكاؿ الضعفاء كالعاجزيف(

ف األمػكاؿ فػي اآليػة ىػي أمػكاؿ السػفياء ال أمػكاؿ  يقكؿ ابف عابديف: )كا 
كانػػت أمػػكاؿ المخػػاطبيف لقػػاؿ كلػػك   چٴۇ  ۋ  ۋ چ المخػػاطبيف بػػدليؿ قكلػػو تعػػالى 

اهلل تعػػػػالى )كارزقػػػػكىـ منيػػػػا( فأفػػػػاد بالظرفيػػػػة أف المػػػػاؿ مػػػػاؿ السػػػػفياء, كأف عمػػػػى 
األكليػاء أف ينفقػكا عمػييـ مػف فائػدة أمػكاليـ بكاسػطة التجػارة كالتثميػر, كحيػث ثبػػت 
أف المخاطبيف ىـ األكلياء, كأف األمكاؿ أمكاؿ السػفياء, كثبػت أف اهلل تعػالى أمػر 

اء بحفظيػػػػػا, كعػػػػػدـ إيتػػػػػائيـ األمػػػػػكاؿ مػػػػػا دامػػػػػكا كػػػػػذلؾ فقػػػػػد ثبػػػػػت الحجػػػػػر األكليػػػػػ
 .(2)بالسفو(

ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڎ  ڎ  ڌ  چ ب: قكلو تعالى: 

 .(3)(چڌ  ڈ  ڈ
أثبػػت الكاليػػة عمػػى السػػفيو كمػػا  -سػػبحانو كتعػػالى-كجػػو الداللػػة: أف اهلل 

كاضػحان إلػى الصػغير كمعنػى السػفيو أثبتيا عمى الضػعيؼ ككػاف معنػى الضػعيؼ 
إلى الكبير البال , ألف السفيو اسـ ذـ كال يػذـ اإلنسػاف عمػى مػا لػـ يكتسػبو, كالقمػـ 

 .(4)مرفكع عف غير البال  فالذـ كالحرج منفياف عنو
عمػػػػى اسػػػػتدالؿ الجميػػػػكر  -رحمػػػػة اهلل  –أعتػػػػرض اإلمػػػػاـ أبػػػػك حنيفػػػػة 

األكلػى الػذرارم مػف النسػاء كالصػبياف, باآليتيف فقاؿ إف المراد بالسػفياء فػي اآليػة 
 –ألف النسػػػاء كالصػػػبياف إذا سػػػمـ إلػػػييـ المػػػاؿ ضػػػيعكه, كىكػػػذا قػػػاؿ ابػػػف عبػػػاس 

, كرزؽ النسػػاء چٴۇ  ۋ  ۋچ , كيؤيػػده سػػياؽ اآليػػة األكلػػى: -رضػػي اهلل  عنيمػػا 
كالصػػبياف ىػػك الػػذم يجػػب عمػػى األكليػػاء كاألزكاج, ال رزؽ السػػفيو ككسػػكتو, ألف 

                                 
 . 9/13التفسير الكبير لمفخر الرازم: (1)
 . 9/215بف عابديف:احاشية  (2)
 . 282سكرة البقرة: آية  (3)
 . 5/31الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي:  (4)
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ذلؾ يككف مف ماؿ السفيو, عمى أف في اآليػة األكلػى أف ال تؤتػكىـ مػاؿ أنفسػكـ, 
ف  –سػبحانو كتعػالى  –ألنو  أضػاؼ األمػكاؿ إلػى المعطػي ال إلػى المعطػى لػو, كا 

ف المػػراد بالسػػفياء الصػػغار كالمجػػانيف فػػال يمػػـز كػػاف المػػراد أمػػكاليـ فيجػػكز أف يكػػك 
حجػػة عمػػى ىػػذا االحتمػػاؿ, ككػػذلؾ اآليػػة الثانيػػة فإنػػو يحتمػػؿ أف يكػػكف المػػراد بيػػا 
النسػػاء كالصػػػبياف كالمجػػانيف ألف السػػػفيو ىػػػك الخفيػػؼ لغػػػةن, كذلػػؾ لػػػيس بنقصػػػاف 
العقػػؿ كالصػػبي أك بعدمػػو كػػالمجنكف, كالمقصػػكد بػػالكلي ىػػك كلػػي الحػػؽ ال كلػػي 

 .(1)يوالسف
السفيو بالمبذر, كالضعيؼ بالصبي )كالذم  –رحمو اهلل  -كفسر اإلماـ الشافعي 

 .(2)ال يستطيع أف يمؿ( ىك المغمكب عمى عقمو, كىك المجنكف
كلمػػػا كػػػاف الحجػػػر عمػػػى الصػػػبي كالمجنػػػكف جػػػائزان فيكػػػكف الحجػػػر عمػػػى 

 السفيو المبذر جائزان أيضان, لكجكد نفس المعنى, بؿ مف باب أكلى.
سفيو المبذر لمالو المضيع لو عمى خػالؼ مػا يقتضػيو العقػؿ كالشػرع كال

في الحجر عميو حكمػة, ألف األمػكاؿ مخمكقػة لالنتفػاع بيػا بػال تبػذير قػاؿ تعػالى: 
 .(3) چی    ی  ىئ ىئ  ىئچ

 ثانٌاً السنة:

أف حباف بف منقذ األنصارم كاف يغبف  –رضي اهلل عنيما  –ما ركاه أبف عمر  .1
 -صمى اهلل عميو كسمـ –في البياعات آلمة أصابت رأسو, فسأؿ أىمو رسكؿ اهلل 

)إذا بايعت  :أف يحجر عميو, فقاؿ: إني ال أصبر عمى البيع, فقاؿ رسكؿ اهلل 
 .(4)يوفقؿ ال خالبة, كلي الخيار ثالثة أياـ( متفؽ عم

                                 
, 488-1/487, كأحكاـ القرآف لمجصاص: 211-9/218ينظر حاشية أبف عابديف:  (1)

 . .4/373, ككشؼ األسرار لمنسفي: 194-5/193كتبييف الحقائؽ:
 . 3/68إعانة الطالبيف:  (2)
 . 27سكرة اإلسراء: آية  (3)
رقـ الحديث  665, كصحي  مسمـ: ص2117رقـ الحديث  341بخارم: صصحي  ال (4)

 . 3/781, كسبؿ السالـ:1533
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كجو الداللة: فينا لك لـ يكف الحجر بسبب التبذير في الماؿ مشركعان لدييـ لما 
 .(1)سأؿ أىمو ذلؾ, فيذا يدؿ عمى أف الحجر عمى السفيو المبذر لمالو جائز

كقد كيجاب عنو: أنو لك كاف الحجر عمى الكبار العقالء سائغان لحجر النبي 
عمى أنو ال يسكغ الحجر عمى العقالء, بدا سفيو كضعؼ رأيو, فكاف ىذا دليالن 
 .(2)كلك كانكا سفياء ال يحسنكف تدبير الماؿ

كأجيب عنو: انو لك كاف الحجر بيذا السبب غير مشركع ما طمبكه, كلك طمبكه 
 .(3)كلكنو لـ ينكرهكىك غير مشركع ألنكره الرسكؿ 

عميو كال لـ يمتفت إلى قكليـ: احجر عميو كال حجر كأجيب عنو: أف الرسكؿ 
منعو مف البيع, بؿ جعؿ لو الخيار فيما اشترل ثالثان كأمره أف ال يبايع إال 

 .(4)ببياف
ضاعة ما ص  عنو  .2 أنو قاؿ: )إف اهلل كره لكـ ثالثان قيؿ كقاؿ, ككثرة السؤاؿ, كا 

 .(5)الماؿ(
عف إضاعة الماؿ كال يككف كجو الداللة: فال بد مف االمتثاؿ إلى نيي النبي 

 يتحقؽ إال بالحجر عمى السفياء المضيعيف ألمكاليـ.ذلؾ كال 
كيجاب عنو: أف التبذير ىك اإلنفاؽ كالصرؼ عمى أمكر قد نيى اهلل تعالى عنيا 
كاإلنفاؽ في المحرمات, كاستدؿ عمى ذلؾ بما ركم عف ابف مسعكد في قكلو 

 چىئىئىئچتعالى 
,قاؿ: )اإلنفاؽ في غير حقو(, كقاؿ في نيي (6)

                                 
 . 1/492, كأحكاـ القرآف لمجصاص: 24/158المبسكط:  (1)
 . 2/113أنظر االختيار لتعميؿ المختار: (2)
 . 9/218حاشية أبف عابديف:  (3)
 . 7/162المحمى:  (4)
 . األدبكتاب  7/71صحي  البخارم:  (5)
 . 26سراء: آية سكرة اال (6)
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ضاعتو ىك صبو في  عف إضاعةالرسكؿ الماؿ: )فذلؾ حؽ كىك قكلنا, كا 
)  .(1)الطريؽ أك إنفاقو في محـر

كأجيب عنو أف منع الماؿ غير مقصكد لعينو, بؿ إلبقاء ممكو, كال يحصؿ ىذا 
المقصكد ما لـ يقطع لسانو عف مالو تصرفان, فإنو إذا كاف لو مطمؽ التصرؼ, 

نما يككف زيادة مؤنة ككمفة عمى الكلي في حفظ مالو  لـ يفد منع الكماؿ شيئان, كا 
ضاعة  (2)إلى أف يتمفو بتصرفاتو فحتى يتحقؽ النيي عف اإلسراؼ كالتبذير كا 

الماؿ, فال بد مف الحجر عميو ألف ما لـ يستطع إتالفو بيده أتمفو بمسانو كرعايةن 
ليذا المعنى فإف الشريعة اعتبرت كؿ جاىؿ لحفظ مالو كالعامؿ عمى تبذيره 

 ب الحجر عميو في جميع التصرفات المرتبطة بذلؾ.سفييا يج
 ثالثاً القٌاس: 

فيك أف السفيو كالصبي, كحيث منع الماؿ مف الصبي, فيمنع مف 
السفيو, بؿ ىك أكلى, فإف المعنى الذم مف أجمو حجر عمى الصبي مكجكد في 
السفيو, بؿ ىك متحقؽ فيو أكثر ضركرةن أنو حجر عمى الصبي لتكىـ التبذير 

متحقؽ في السفيو, فإذا حجر بسبب مكىكـ فأكلى أف يحجر بسبب كىك 
 .(3)محقؽ

كأجيب عنو: أف في السفيو ما يمنع الحجر, فإنو حر مكمؼ مخاطب كال كذلؾ 
الصبي, كال يقاس مخاطب عمى غير مخاطب, ثـ ىما غير متساكييف, ألف 

تصرؼ  الحجر أبم  في العقكبة مف منع الماؿ, كذلؾ ألف الحجر يقتضي بطالف
 .(4)المحجكر عميو بخالؼ منع الماؿ, فإنو ال يستمـز بطالف التصرفات

 رابعاً المعقول:

                                 
 . 164-7/162المحمى:  (1)
 . 24/158, كالمبسكط: 4/373ينظر كشؼ األسرار لمبزدكم: (2)
, 2/359, كبداية المجتيد: 5/193, كتبييف الحقائؽ: 9/217ينظر حاشية أبف عابديف:  (3)

 . 3/194كاألـ لمشافعي: 
 . 9/217بف عابديف: احاشية  (4)
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أف التصرفات المالية أنما شرعت لمصال  العباد كمنافعيـ,كليس  فيك
فإيجاد  ييتدم إلى كجكه النفع فييا, ال مف المصمحة في شيء أف يمكف منيا مف

ضرره عف غيره,إذ ىك بتبذير مالو  عمى السفيو راجع إلى مصمحتو كمنع الحجر
 خالؼ مقتضى الشرع كالعقؿ السميـ فيما ال مصمحة لو فيو كال كتضييعو عمى

مفسدان في األرض,فكاف  غرض صحي ,قد يفني مالو كيعيش عالة عمى غيره أك
 .(1)يده الحكمة الضرب عمى مف

عميو  : )فكؿ مف كاف بيذه الصفة فكاجب عمى اإلماـ الحجر(2)قاؿ ابف سريج
 كيأمر بذلؾ قضاتو أف يأخذكا عمى أيدييـ كيحفظكا أمكاليـ(.

 .(3)القكؿ الثاني: ال يحجر عمى السفيو في مالو كىك قكؿ أبي حنيفة كزفر
 كاستدلكا عمى ذلؾ بما يأتي: 

 .(4) چ ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئچ قكلو تعالى: )
اليتامى مبادريف  كجو الداللة: أف اهلل تعالى نيى أكلياء اليتامى عف أكؿ أمكاؿ

كبرىـ فإنيـ إذا كبركا زالت كاليتيـ عنيـ فيك نص عمى زكاؿ الكالية بالكبر, كىك 
نما تنعدـ الحاجة إذا  نص عمى زكاؿ الحجر بو, ألف الكالية عميو لمحاجة كا 
صار لو مطمؽ التصرؼ بنفسو كذلؾ بالكبر كىك البمكغ فتنتزع األمكاؿ بالكبر, 

 .(5)البال  الكبير جائزان  فبذلؾ ال يككف الحجر عمى

                                 
, ككشؼ األسرار 24/158, كالمبسكط:9/218حاشية أبف عابديف: نظر ي (1)

 . 515-4/514لمبزدكم:
أبف سريج: ىك أبك العباس أحمد بف عمر أحد عمماء الشافعية كأئمة اإلسالـ تكلى  (2)

لباز األشيب لو مؤلفات منيا الكدائع في الفقو تكفي سنة االقضاء بشيراز ثـ ببغداد يقاؿ لو 
 . 1/66,كفيات األعياف:9/189أعالـ النبالء: ىػ.  أنظر سير 316

 . 2/113, كاالختيار لتعميؿ المختار: 9/214, كحاشية أبف عابديف: 24/157المبسكط:  (3)
 . 6سكر النساء: آية  (4)
 . 5/193, كتبييف الحقائؽ:9/211ينظر حاشية أبف عابديف:  (5)
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 .(1) چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ قكلو تعالى:  .1
كجو الداللة: أف اهلل تعالى أمر بكتابة الديف المؤجؿ الناشئ عف المعاممة, 
فالخطاب عاـ فال فرؽ بيف رشيد كغير رشيد, فقد دلت اآلية عمى نفاذ تصرؼ 

 . (2)كؿ متدايف, كالحجر عمى السفيو ينافي ذلؾ
ڃڃڃچچچ چكأجيب عف ىذا االستدالؿ بأنو ال يستقيـ, فإف في آخر اآلية: 

فقد أثبت الكالية عمى السفيو كما أثبتيا عمى الضعيؼ فكيؼ يستقيـ مع  چچڇ
 .(3)ىذه االستدالؿ

إف السفيو مخاطب عاقؿ, فال يحجر عميو اعتبارا بالرشيد, كىذا ألف في سمب  .2
لحاقو بال بيائـ كالمجانيف, كىك أشد مف ضرر التبذير فال كاليتو إىدار آدميتو كا 

يتحمؿ الضرر األعمى لدفع الضرر األدنى كلك كاف في الحجر دفع ضرر 
 .(4)عاـ

إف السفيو باالتفاؽ غير محجكر عميو في شؤكف الزكاج فإذا تزكج أك طمؽ أك  .3
أعتؽ تص  منو ىذا التصرفات, فأكلى أف يسكغ لو البيع كالشراء ككؿ المبادالت 
المالية ألف الزكاج أخطر شأنان كأبعد في حياتو أثران كأكجب لالحتياط فإذا ص  
تصرفو في النفس كىي األصؿ كجب أف يص  تصرفو في الماؿ كىي التبع 

 .(5)بطريؽ األكلى كذلؾ بداللة اإلجماع

                                 
 . 282سكرة البقرة: آية  (1)
 . 9/211حاشية أبف عابديف:  (2)
 . 9/211حاشية أبف عابديف:  (3)
, ككشؼ 5/193, كتبييف الحقائؽ: 7/316ينظر شرح اليداية عمى بداية المبتدئ:  (4)

 . 516-4/514األسرار لمبزدكم: 
, كاألحكاؿ الشخصية 5/193, كتبييف الحقائؽ: 1/491ينظر أحكاـ القرآف لمجصاص:  (5)

 . 444ألبي زىرة: ص
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القكؿ الثالث: ال يجكز الحجر إال عمى الصبياف كالمجانيف, كىك قكؿ ابف حـز 
 .(1)الظاىرم

: )فإذا بم  الصغير كأفاؽ المجنكف جاز أمرىما في ماليما ق اؿ ابف حـز
كغيرىما كال فرؽ, سكاء في ذلؾ كمو الحر, كالعبػد, كالػذكر, كاألنثػى, كالبكػر ذات 
األب كغيػػر ذات األب, كذات الػػزكج, كالتػػي ال زكج ليػػا, فعػػؿ كػػؿ مػػا ذكرنػػا فػػي 

إذا كافػؽ الحػؽ الكاجػب أك أمكاليـ مػف عتػؽ, أك ىبػة, أك بيػع, أك غيػر ذلػؾ نافػذ 
 .(2)المباح(

 چڭ  ڭ  ڭ   ېچ جػػاء فػػي المحمػػى قكلػػو: كأمػػا قكلػػو تعػػالى: 
. فػػأف (3)

السفو في لغػة العػرب التػي نػزؿ بيػا القػرآف ك بيػا خكطبنػا, ال يقػع إال عمػى ثالثػة 
 معاف ال رابع ليا أصالن:

يحجر عميو  أحدىا: البذاء كالسب بالمساف, كىـ ال يختمفكف أف مف ىذه صفتو ال
 .(4)في مالو, فسقط الكالـ في ىذا الكجو

انو قاؿ هلل : aحاكيان عف مكسى  -عز كجؿ  -كالكجو الثاني: الكفر: قاؿ اهلل 
: يعنى كفرة بني إسرائيؿ,كال خالؼ منو كال منا (5) چىئىئىئ   ىئىئچتعالى 

في أف الكفار ال يمنعكف أمكاليـ, كأف معاممتيـ في البيع كالشراء كىباتيـ جائز 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چكقكلو تعالى:  (6) چڭڭ  ڭېچكؿ ذلؾ, كأف قكلو تعالى: 

 .لـ يرد بو تعالى قط الكفار كال ذكم البذاء في ألسنتيـ (7) چڇ

                                 
 . 7/141المحمى:  (1)
 . المصدر نفسو (2)
 . (5سكرة النساء: آية ) (3)
 . 7/151المحمى: (4)
 . 155سكرة األعراؼ: آية  (5)
 . (5سكرة النساء: آية ) (6)
 .282سكرة البقرة: آية  (7)
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الثالث: كىك عدـ العقؿ الرافع لممخاطبة كالمجانيف كالصبياف كالمعنى 
فقط, كىؤالء بإجماع منا كمنيـ ىـ الذيف أراد اهلل تعالى في اآليتيف, كأف أىؿ 
ىذه الصفة ال يؤتكف أمكاليـ, كلكف يكسكف فييا, كيرزقكف, كيرفؽ بيـ في 

 .(1)ص  ىذا بيقيف(الكالـ, كال يقبؿ إقرارىـ, لكف يقر عنيـ كلييـ الناظر ليـ, ف
)فمف قاؿ: أف مف يغبف في البيع كال يحسػف حفػظ مالػو كأف كػاف عػاقالن 
مخاطبػػػان بالػػػديف مميػػػزان لػػػو داخػػػؿ فػػػي اسػػػـ السػػػفو المػػػذككر فػػػي اآليتػػػيف, فقػػػد قػػػاؿ 
الباطػػؿ, كقػػاؿ عمػػى اهلل تعػػالى مػػا ال عمػػـ لػػو بػػو, كقفػػا مػػا ال عمػػـ لػػو بػػو, مػػا ال 

. كقد أستدؿ أبف حـز (2)ـ ال يص  القكؿ بو(برىاف لو عمى صحتو, كىذا كمو حرا
 الظاىرم عمى اف السفيو غير محجكر عميو بالكتاب كالسنة:

 (3) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ أمػػا الكتػػاب فعمكمػػات قكلػػو تعػػالى: 
       ىئ  ىئ    ىئ  ىئچ كقكلػػػو تعػػػالى:  (4)چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ   ڎچ كقكلػػػو تعػػػالى: 

 .(5) چىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ    ىئ   ىئ    ىئ     ىئ  ىئ  ىئ
كجو الداللة مف ىذه اآليات: أف اهلل تعالى ندب المؤمنيف مف غير فرؽ 
بيف السفياء كغيرىـ إلى أعماؿ الخير كالبر كالتماس أسباب القرب مف اهلل تعالى 

 .(6)باألمكاؿ
)اتقكا النار كلك بشؽ تمرة(  :أما السنة فعمكمات أيضان منيا قكلو 

 .(7)متفؽ عميو كالمفظ لمبخارم
                                 

 . 7/152المحمى:  (1)
 . المصدر نفسو (2)
 . 92سكرة آؿ عمراف: آية  (3)
 . 72سكرة  االنفاؿ: آية  (4)
 . 44, 43, 42المدثر: آية سكرة   (5)
 . 7/141ينظر المحمى: (6)
 67رقـ الحديث  419,كصحي  مسمـ: ص1417رقـ الحديث  229صحي  البخارم: ص (7)

 . الزكاة 67
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كجو الداللة: أف كؿ كاحد مف المسمميف مطمكب منو تقكل النار بما 
 .(1)تممؾ يده, كلك كاف شؽ تمرة ال فرؽ في ذلؾ بيف سفيو كغير سفيو

كيجاب عنو: أف أعماؿ الخير كالمعركؼ مما حث اهلل تعالى عمى اإلنفاؽ فييا 
 لـ يقؿ كاحد مف العمماء بأف فاعميا يستحؽ الحجر عميو.

حنفيػػة فميػػـ أف يقكلػػكا إف ذلػػؾ كمػػو مخصػػكص باألدلػػة التػػي تػػدؿ أمػػا ال
 .(2)عمى أف لإلنفاؽ حدان, إف ىك جاكزه كاف سفيان كتبذيران 

 القول الراجح

كالػذم يتػػرج  لػدم مػػا ذىػب إليػػو أصػحاب القػػكؿ األكؿ كىػك الحجػػر عمػػى 
 السفيو في مالو ل سباب اآلتية: 

السفيو, ألنو مبذر لمالو فال يجكز  أثبت الكالية عمى -سبحانو كتعالى -أف اهلل .1
دفعو إليو كمف لو دكف ذلؾ, كىذا مف خالؿ اآليات القرآنية التي استدؿ بيا 

 أصحاب ىذا القكؿ.
مف غير أف كاف الحجر عمى السفيو في مالو معركفان عمى عيد رسكؿ اهلل  .2

 يركل عنو إنكاره.
حجر بالسفو كاف إنكار لذلؾ, فدؿ عمى أف الfلـ ينقؿ عف أحد مف الصحابة  .3

 أمران  مقرران بينيـ بدكف نكير.
السفيو كالصبي, كحيث منع الماؿ مف الصبي فيمنع مف السفيو بؿ ىك أكلى,  .4

فاف المعنى الذم مف أجمو حجر عمى الصبي مكجكد في السفيو, بؿ ىك متحقؽ 
فيو أكثر ضركرة انو حجر عمى الصبي لتكىـ التبذير كىك متحقؽ في السفيو, 

 بسبب مكىـك فأكلى أف يحجر بسبب محقؽ كاهلل أعمـ  فإذا حجر
 المبحث الخامس

 الوالٌة على السفٌه فً النكاح
 تمهٌد

                                 
 . 9/211حاشية ابف عابديف: (1)
 . 9/211حاشية ابف عابديف: (2)
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ثبػػكت الكاليػػة عمػػى السػػفيو فػػي المػػاؿ مػػرتبط ارتباطػػا كثيقػػان بثبكتيػػا عميػػو 
في النكاح, فالسفيو لديو خفة في عقمػو تعػكد إلػى اختيػاره, فيػك يبػذر المػاؿ عالمػان 

يدفعو إلى ذلؾ غركر كاذب كتصرفات حمقاء لكنو أىػؿ لمخطػاب بذلؾ راضيان بو 
جميعػان عمػى  (1)كالتكميؼ محاسب عمى أفعالو كفي مسػألة نكاحػو فالعممػاء متفقػكف

أنو إذا انك  نفسو بإذف الكلي فنكاحو صحي  كلكػنيـ اختمفػكا فيمػا إذا أنكػ  نفسػو 
 بغير إذف كليو عمى ثالثة أقكاؿ:

سفيو مف غير إذف الكلي كىك مذىب أبي : صحت نكاح الالقول األول
 .(2)حنيفة كابف حـز الظاىرم كاختاره القاضي مف الحنابمة

كقػػد ذىػػب الصػػاحباف: أبػػك يكسػػؼ ك محمػػد إلػػى أف مػػف حػػؽ الػػكلي أف 
 .(3)يتدخؿ لمنع الزيادة في المير عف مير المثؿ

كاسػػتدلكا عمػػى مػػا ذىبػػكا إليػػو بأنػػو: عقػػد غيػػر مػػالي فصػػ  منػػو كخمعػػو 
ف لػػػػػػـز منػػػػػػو المػػػػػػاؿ فحصػػػػػػكلو بطريػػػػػػؽ الضػػػػػػمف فمػػػػػػـ يمنػػػػػػع صػػػػػػحة  كطالقػػػػػػو, كا 

 .(4)التصرؼ
: ال يص  زكاج السفيو المحجكر عميو إال بإذف كليو ذىب القول الثاني

 .(5)إلى ذلؾ المالكية كالشافعية كالشيعة اإلمامية

                                 
شرح ,كالبياف 6/248,كحاشية الخرشي عمى مختصر خميؿ:9/265شرح فت  القدير: (1)

,كالركضة البيية شرح الممعة 2/143,كالكافي في فقو األماـ أحمد:6/234الميذب:
 . 2/177الدمشقية:

 كالمبدع ,4/572 ,كالمغني مع الشرح الكبير:7/142,كالمحمى:9/265شرح فت  القدير: (2)
:4/315 . 

 . 24/157المبسكط: (3)
 . 4/572المغني مع الشرح الكبير: (4)
,كالبياف شرح 2/171,كمغني المحتاج:2/394,كالشرح الصغير:13/221المدكنة:ينظر  (5)

 . 2/417,كشرائع اإلسالـ:6/234الميذب:
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كلمشػػػافعية قػػػكؿ آخػػػر: أنيػػػـ يجيػػػزكف لمسػػػفيو أف يػػػزكج نفسػػػو إذا طمػػػب 
 .(1)ف يزكجو كامتنع الكلي مف تزكيجوالسفيو مف كليو أ

ألف النكػػاح يتضػػمف كجػػكب المػػاؿ فمػػـ يصػػ  بغيػػر إذف الػػكلي كالشػػراء, 
ف  ف احتػػاج إلػػى النكػػاح فػػالكلي بالخيػػار إف شػػاء زكجػػو بنفسػػو كتػػكلى العقػػد, كا  كا 
نمػػػا حجرنػػػا عميػػػو لحفػػػظ مالػػػو  شػػػاء أذف لػػػو ليعقػػػد بنفسػػػو, ألنػػػو عاقػػػؿ مكمػػػؼ, كا 

 .(2)بخالؼ الصبي
خرشػػي )كلمػػكلي رد تصػػرؼ مميػػز يعنػػي أف الػػكلي لػػو أف يحجػػر يقػػكؿ ال

عمػػى الصػػغير كالسػػػفيو كيػػرد تصػػرؼ كػػػؿ كاحػػد إذا كػػػاف ذلػػؾ فػػي شػػػيء لػػو قػػػدر 
كباؿ, كأما الشيء التافو مثؿ درىـ يشترم بو شيئان يأكمو كالخبز كالبقػؿ كمػا أشػبو 

 .(3)ذلؾ فإف كليو ال يحجر في ذلؾ(
النكػاح مػػف الػكلي مػرتبط بكػػكف  فكاضػ  مػف ىػذا الكػػالـ أف إمضػاء ىػذا

 ىذا النكاح يحقؽ المصمحة لمسفيو
القكؿ الثالث:كيرل الحنابمة أنو ال يص  زكاج السفيو إال بإذف كليو إذا لـ يكف 

 محتاجان, ألنو تصرؼ يجب بو الماؿ, فمـ يص  بغير إذف كليو كالشراء.
 .(4)أما إذا كاف محتاجان إليو فأنو يص  بغير إذف كليو

مف أىؿ النكاح كىك عاقؿ مكمؼ, كألف حاجتو تدعكه لذلؾ كليس بآلػة ألنو 
 .(5)لمتبذير

                                 
 . 6/234البياف شرح الميذب: (1)
 . 6/234البياف شرح الميذب: (2)
 . 6/238حاشية الخرشي عمى مختصر سيدم خميؿ:  (3)
,ككشاؼ 2/143األماـ أحمد: ,كالكافي في فقو4/572المغني مع الشرح الكبير: (4)

 . 3/489القناع:
,كالكالية في النكاح في الشريعة اإلسالمية, نضاؿ 352-6/351المغني مع الشرح الكبير: (5)

 . 297نضاؿ محمد أبك سنينو:
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كقػػػد أكجػػػز ابػػػف قدامػػػة رأم الحنابمػػػة فػػػي المحجػػػكر عميػػػو لمسػػػفو فػػػي ثالثػػػة 
 أحكاؿ:

األكؿ: أف الكلي يزكجو إذا عمـ حاجتو إلى النكاح, ألنو نصب لمصالحو  
فإنو ربما تعرض بترؾ كىذا مف مصالحو, ألنو يصكف بو دينو كعرضو كنفسو, 

التزكيج لإلثـ بالزنى كالحد كىتؾ العرض, كسكاء عمـ بحاجتو بقكلو أك بغير قكلو 
 , كسكاء كانت حاجتو باالستمتاع أك الخدمة.

الثاني:  أف لمكلي أف يأذف لو في التزكيج في الحاؿ التي لمكلي تزكيجو فييا  
 مؼ.كىي حاؿ الحاجة ألنو مف أىؿ النكاح, فإنو عاقؿ مك

 الثالث: أنو إذا تزكج السفيو بغير إذف يص  النكاح بشرط الحاجة إلى ذلؾ. 
 القول الراجح

يتبػػيف لنػػا أف الػػراج  ىػػك مػػا  -رحميػػـ اهلل  -بعػػد عػػرض أقػػكاؿ الفقيػػاء 
ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿ كىك صحة نكاح السفيو مف غير إذف كليو, ألنػو 

كالنكػػاح لػػـ يشػػرع لقصػػد المػػاؿ  مػػف حكائجػػو األصػػمية فيػػك إذف مصػػمحة محضػػة,
كألنػػػو يصػػػكف بػػػو دينػػػو كعرضػػػو كنفسػػػو, كال يجػػػكز أف  يكػػػره الػػػكلي السػػػفيو عمػػػى 
الػػزكاج ألنػػو قػػد يكػػكف رشػػيدان فػػي اختيػػار المػػرأة المناسػػبة لػػو, كقػػد يكػػكف رشػػده فيػػو 

 .أكثر مف كليو كاهلل أعمـ
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 الخاتمة

فػػي الفقػػو  مػػف خػػالؿ بحثنػػا فػػي مكضػػكع الكاليػػة عمػػى السػػفيو فػػي النكػػاح
 اإلسالمي ثبت لنا عدة نتائج تكصمت إلييا مع بعض التكصيات.

 أكالن النتائج فيي: 
الكالية في االصطالح الشرعي ىي )سمطة عمى شخص القاصر لتنشئتو  .1

 .كتطبيبو, كسائر التصرفات المتعمقة بشخصو( 
عمى الكالية نكعاف: الكالية عمى النفس, كالكالية عمى الماؿ, كيراد بالكالية  .2

النفس أنيا التي تجعؿ لصاحبيا القدرة عمى التصرؼ في األمكر المتعمقة 
بشخص المكلى عميو مف حفظ كتأديب كتعميـ كتزكيج كسائر التصرفات 
المتعمقة بشخصو أك ىي القدرة عمى إنشاء عقد الزكاج نافذان مف غير حاجة 

 إلى إجازة مف أحد كالمحافظة عمى نفس القاصر.
مى الماؿ:فيراد بيا السمطة التي يممؾ بيا الكلي التصرفات أما الكالية ع  

كالعقكد التي تتعمؽ بماؿ المكلى عميو مف البيع كالشراء كاإلجارة كالرىف كاإلعارة 
 .كغيرىا 

تنقسـ الكالية عمى النفس عند الحنفية بحسب حاؿ المكلى عميو إلى قسميف:  .3
يجاب. كالثاني: كالية ندب كا  .ستحباب األكؿ: كالية حتـ كا 

أف السفو خفة تعترم اإلنساف فتحممو عمى التصرؼ في مالو عمى خالؼ  .4
مقتضى العقؿ كالشرع, مع بقاء العقؿ, فيك خفة في اإلنساف كليس بنقصاف 
عقؿ كال عدـ العقؿ, لكنو كامؿ األىمية مخاطب بجميع التكميفات الشرعية فال 

 السفو.يسقط عنو الخطاب في حقكؽ الشرع كالعباد بسبب 
ىناؾ نكع اتفاؽ بيف الجنكف كالسفو مف حيث أثرىما في األحكاـ الشرعية,  .5

فكالىما مكجب لمحجر, ألف الجنكف كالسفو يشتركاف في سكء التصرؼ في 
 الماؿ, إال أف الجنكف أعمى درجة مف السفو.
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أف الغفمة كالسفو ليسا بآفتيف, لقياـ عقؿ كؿ منيما بتمامو, إال أف المغفؿ ال  .6
و لمشيء لعدـ فطنتو أك لنسيانو, كالسفيو ال ييتدم لمتصرؼ لخفة في ينتب

 عقمو. 
يحجر عمى السفيو في مالو كذلؾ لثبكت الكالية عميو كىذا ما ذىب إليو  .7

 جميكر الفقياء.
 صحة نكاح السفيو مف غير إذف كليو, ألنو مف حكائجو األصمية. .8
ككف رشيدان في اختيار ال يجكز أف يكره الكلي السفيو عمى الزكاج ألنو قد ي .9

 المرأة المناسبة لو كقد يككف رشده فيو أكثر مف كليو. 
 التوصٌات: ٌوصً الباحث بما ٌأتً: 

في عصرنا الحالي ظير اتجاه جديد قريب مف السفو كىك تبذير األمكاؿ التي  .1
تعكد لمدكلة عندما يؤتمف عمييا شخص ما, فيصرفيا كيتصرؼ بيا بغير 

دقيقة, فيؤدم ذلؾ إلى ىدر ىذه األمكاؿ, فمف باب أكلى تخطيط أك دراسة 
أف يحجر عمى ىؤالء فال يسم  ليـ بالتصرؼ باألمكاؿ العامة, فإذا كاف 
السفيو يحجر عميو في مالو فمف باب أكلى أف يحجر عميو في األمكاؿ العامة 

 التي تعكد لجميع الناس.
و شرعت لمصمحتو ال ضركرة تكعية الشباب بأف الكالية عمى السفيو في مال .2

ضده, إذ ىك بتبذيره مالو كتضييعو عمى خالؼ مقتضى الشرع كالعقؿ قد 
 يفني مالو كيعيش عالة عمى غيره. 

ضركرة تصدم األقالـ البيضاء, كأصحاب الكممة المؤثرة ألكلئؾ العابثيف  .3
 بأمكاؿ الشعب كالمفسديف لمنعيـ مف ذلؾ.

كالسفياء يعزز فييـ القيـ  كجكب تبني نظاـ تربكم شامؿ, يكاكب الصغار .4
 كاألخالؽ كالفضائؿ كحسف التصرؼ كعدـ التبذير.

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
 

 المصادر والمراجع
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 القرآن الكريم:
أحكاـ الزكاج في ضكء الكتاب كالسنة: الدكتكر عمر سميماف األشقر, دار  .1

 ـ.  2114النفائس, األردف, الطبعة الثالثة 
أحكاـ القرآف: أبك بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص, دار الكتاب العربي  .2

 ـ.  1986بيركت, الطبعة األكلى  –
أحكاـ القرآف: أبك بكر محمد بف عبد اهلل المعركؼ بإبف العربي, دار الكتب  .3

 ـ.  1988بيركت, الطبعة األكلى  –العممية 
 العربي, القاىرة. األحكاؿ الشخصية: الشيخ محمد أبك زىرة, دار الفكر .4
االختيار لتعميؿ المختار: عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي, دار  .5

 المعرفة, بيركت. 
أساس البالغة: أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, الزمخشرم جار اهلل  .6

ق(, تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد دار الكتب العممية,  538)المتكفى 
 ـ.  1998 –ق  1419بيركت, الطبعة األكلى 

أسيؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ في فقو إماـ األئمة مالؾ: أبك بكر بف  .7
ق, الطبعة الثانية, بيركت, المكتبة  1154حسف الكشناكم المتكفي 

 العصرية.
إعانة الطالبيف: اإلماـ أبك بكر المشيكر بالسيد البكرم إبف العارؼ باهلل   .8

السيد محمد شطا الدمياطي, دار إحياء الكتاب العربي, مطبعة عيسى البابي 
 الحمبي.

اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع: تأليؼ شمس الديف محمد بف أحمد  .9
 ـ.  1996ربيني الخطيب, دار الخير, بيركت, الطبعة األكلى الش

األـ: اإلماـ أبك عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي, مطبعة بكالؽ, مصر  .11
 ق. 1325
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بداية المجتيد كنياية المقتصد: لإلماـ القاضي أبي الكليد محمد بف أحمد بف  .11
حفيد( ت, إبف رشد الب)محمد بف أحمد بف رشد القرطبي األندلسي الشيير 

راجعو كصححو االستاذاف عبد الحميـ محمد عبد الحميـ كعبد الرحمف  595
 ـ. 1992حسف محمكد, الطبعة األكلى, بيركت 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: اإلماـ عالء الديف أبي بكر بف مسعكد  .12
 ـ.1986مية, بيركت, الطبعة الثانية الكاساني الحنفي, دار الكتب العم

الميذب: تأليؼ الشيخ الجميؿ الفقيو العالمة إماـ عصره أبي  البياف شرح .13
رحمو اهلل  –الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني الشافعي اليمني 

 دار المنياج.  –, اعتنى بو قاسـ محمد النكرم ػى 489-558  -
تاج العركس مف جكاىر القامكس: محب الديف أبك فيض السيد مرتضى  .14

 م, دار الفكر. الحسيني الزبيد
تاج المغة كصحاح العربية: إسماعيؿ بف حماد الجكىرم, دار العمـ لممالييف,  .15

 ـ.  1979الطبعة الثانية 
تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ: اإلماـ عثماف بف عمي الزيمعي, المطبعة  .16

 ق.  1314األميرية, بكالؽ, مصر 
ى البابي الحمبي, التعريفات: عمي بف محمد الجرجاني, مكتبة كمطبعة عيس .17

 مصر.
التفسير الكبير:  أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف التيمي الرازم الممقب  .18

ق(, الناشر, دار إحياء التراث العربي,  616بفخر الديف الرازم )المتكفي 
 ق.  1421الطبعة الثالثة, بيركت  

ي التنقي  في أصكؿ الفقو: اإلماـ سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازان .19
 ـ.  1996الشافعي, دار الكتب العممية, بيركت لبناف, الطبعة األكلى 

تيذيب التيذيب: أحمد بف عمي بف حجر, الطبعة األكلى, بيركت دار  .21
 صادر. 
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جامع البياف في تأكيؿ القرآف: أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم, دار الكتب  .21
 ـ.  1992العممية بيركت, الطبعة األكلى 

الجامع الصحي  لمترمذم: أبي عيسى محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى  .22
 ـ.  1999الترمذم, دار السالـ, الرياض, الطبعة األكلى 

الجامع ألحكاـ القرآف: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي, دار  .23
 ـ.  1965إحياء التراث العربي, بيركت لبناف: 

عبد اهلل بف عمي الخرشي المالكي المتكفي حاشية الخرشي : اإلماـ محمد بف  .24
ق عمى مختصر  سيدم خميؿ, اإلماـ العالمة خميؿ بف اسحاؽ بف  1111

ق, منشكرات محمد عمي بيضكف, دار الكتب  767مكسى المالكي ت 
 ـ.  1997 –ق  1417الطبعة األكلى  –العممية, بيركت 

دار  -الدسكقي  حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير: شمس الديف محمد عرفو .25
 إحياء الكتب العربية, عيسى البابي الحمبي. 

حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار لخاتمة المحققيف  .26
عابديف, دراسة كتحقيؽ  ابفعابديف مع تكممة  بابفمحمد أميف الشيير 

دار  –كتعميؽ الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض
 ـ.  2113-ق  1424لعممية, بيركت الكتب ا

الحاكم الكبير: أبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم, تحقيؽ  .27
 ـ.  1994محمكد مطرجي, دار الفكر, بيركت, الطبعة األكلى 

الركضة البيية شرح الممعة الدمشقية: لمشييد السعيد الشيخ زيف الديف العاممي  .28
االستاذ الشيخ حسف القاركبي مع حاشية سمطاف العمماء بإشراؼ كتصحي  

 التبريزم, قـ, دار التفسير. 
ركضة الطالبيف: لإلماـ النككم, المكتب اإلسالمي, بيركت الطبعة األكلى  .29

 ـ. 1964
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سبؿ السالـ شرح بمكغ المراـ مف ادلة األحكاـ: محمد بف إسماعيؿ الصنعاني  .31
 –ق  1379 ,لبناف, الطبعة الرابعة –دار إحياء التراث العربي, بيركت  –

 ـ.  1961
سنف ابف ماجو: لإلماـ الحافظ ابف عبد اهلل محمد بف يزيد الربعي ابف ماجو  .31

ق, الطبعة األكلى, دار السالـ لمنشر كالتكزيع,  273-219القزكيني 
 الرياض.

 السنف الكبرل: اإلماـ أبك بكر احمد ابف الحسيف بف عمي البييقي, دار الفكر  .32
مؤسسة الرسالة بيركت  11أحمد الذىبي:طبعة  بف إعالـ النبالء:محمد سير .33

 ـ.  1998

شرائع اإلسالـ في مسائؿ الحالؿ كالحراـ: المحقؽ الحمي أبك القاسـ نجـ  .34
الديف جعفر بف الحسف مع تعميقات أية اهلل العظمى السيد صادؽ الحسيني 

 ـ.  2111 –ق  1431الطبعة الثانية  -دار العمـك  –الشيرازم 
التكضي  لمتف التنقي  في أصكؿ الفقو: اإلماـ سعد الديف شرح التمكي  عمى  .35

 ـ. 1996مسعكد بف عمر التفتازاني الشافعي, دار الكتب العممية, بيركت 
الشرح الكبير: أبك البركات سيدم أحمد الدردير, دار إحياء الكتب العربية,  .36

 عيسى البابي الحمبي. 
 لبناف. –بيركت شرح المجمة: سميـ باز رستـ, دار الكتب العممية,  .37
الشرح الممتع عمى زاد المستقنع في اختصار المقنع: العالمة الشيخ محمد بف  .38

صال  بف محمد العثيميف, خّرج أحاديثو كاعتنى بو أبك عبد الرحمف عادؿ بف 
 .2115سعد, الكتاب العالمي لمنشر, بيركت 

 –يناني شرح اليداية عمى بداية المبتدم: برىاف الديف عمي بف ابي بكر المرغ .39
 ق.  1315مصر, الطبعة األكلى  –بكالؽ  –المطبعة األميرية الكبرل 

شرح فت  القدير: كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بإبف  .41
اليماـ مع تكممة نتائج األفكار في كشؼ الرمكز كاألسرار, المكلى شمس 
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زاؽ غالب الديف أحمد المعركؼ بقاضي زاده, عمؽ عميو الشيخ عبد الر 
 ـ .  1995 – ػى 1415الميدم دار الكتب العممية, بيركت 

صحي  مسمـ: مسمـ بف الحجاج القشيرم: تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي, دار  .41
 لبناف.  –إحياء التراث العربي, بيركت 

 دار القمـ.  –طمبة الطمبة في االصطالحات الفقيية: لمشيخ النسفي  .42
محمد جكاد مغنية )رئيس المحكمة الجعفرية  فقو اإلماـ جعفر الصادؽ: الشيخ .43

 بيركت.  –العميا سابقان( دار الجكاد 
 . ػى1418 ,القكانيف الفقيية: محمد بف أحمد بف جزم, الطبعة األكلى, بيركت .44
الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ: الشيخ مكفؽ الديف عبد اهلل بف قدامة  .45

حققو كعّمؽ عميو محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ  ػى 62المقدسي, ت سنة 
الشافعي, شارؾ في التحقيؽ أحمد محركس جعفر, منشكرات محمد عمي 

 ـ. 2111 –ػى1421ممية, بيركت, الطبعة األكلى بيضكف, دار الكتب الع
كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع: لمحجاكم, الشيخ منصكر بف يكنس بف  .46

لبناف, الطبعة األكلى,  –التراث العربي, بيركت ادريس البيكتي, دار إحياء 
صحي  البخارم: محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم, دار ابف كثير, 

 ـ. 1987لبناف, الطبعة الثالثة  –كت بير 
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ: أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد,  .47

 ياء التراث العربي, بيركت.(, دار إحػى 538الزمخشرم جار اهلل )المتكفى 
دار الكتب  –كشؼ األسرار شرح المصنؼ عمى المنار: حافظ الديف النسفي  .48

 ـ.  1986 –ق  1416بيركت, الطبعة الثانية  –العممية 
كشؼ األسرار عمى أصكؿ فخر اإلسالـ البزدكم: عالء الديف عبد العزيز بف  .49

 ـ.  2119لطبعة الثانية لبناف ا –أحمد البخارم, دار الكتب العممية, بيركت 
الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية: أيكب بف مكسى الحسيني  .51

 الكفكم, الطبعة الثانية, بيركت, مؤسسة الرسالة.
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دار  –لساف العرب: جماؿ الديف محمد بف مكـر أبك الفضؿ ابف منظكر  .51
 ـ.  1991 –ق  1411لبناف, الطبعة  –بيركت  –صادر 

المقنع: محمد بف عبد اهلل بف مفم , المكتب اإلسالمي, المبدع في شرح  .52
 ـ.  1974بيركت 

 ق, دار الكتب العممية, بيركت.  491المبسكط: لشمس الديف السرخسي, ت  .53
المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ: دار الكتب العممية,  .54

 ق.  1419 –ـ  1999بيركت, الطبعة األكلى 
ـ الجميؿ المحدث الفقيو األصكلي أبي محمد عمي بف المحمى باآلثار: اإلما .55

أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي, تحقيؽ الدكتكر عبد الغفار سميماف 
 ـ.  2113لبناف  –البندارم, دار الكتب العممية, بيركت 

 –مكتبة لبناف  –مختار الصحاح: محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم  .56
 ـ.  1992 –ق  1413بيركت 

خؿ الفقيي العاـ: مصطفى أحمد الزرقا, الطبعة التاسعة, دار الفكر, المد .57
 ـ.  1968دمشؽ, 

دار صادر, بيركت, طبعت بمصر  –المدكنة الكبرل: اإلماـ مالؾ بف أنس .58
 . ػى 1323سنة 

معجـ مقاييس المغة: أحمد بف فارس أبك الحسف, تحقيؽ عبد السالـ محمد  .59
 بيركت.  –ىاركف, دار الجيؿ 

دار  –تاج إلى معرفة ألفاظ المنياج: محمد الخطيب الشربيني مغني المح .61
 لبناف. –الفكر, بيركت 

المغني كالشرح الكبير عمى متف المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ  .61
بيركت, الطبعة  –بني قدامة, دار الفكر الإلماميف مكفؽ الديف كشمس الديف 
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By. 

A.P.Dr Mohsen Abdul Farhan al-Jumaili. 

Iraqi University College of Law 

Abstract 

Through our research on the subject of state Fools in marriage 

in Islamic jurisprudence proved to us several results reached 

with some recommendations. 

First results are: 

1. State in terminology is legitimate (authority over the person 

of the minor upbringing and Ttabiba, and other behaviors 

related to his person). 

2. State two types: the state of the soul, and the state money, 

and intended state of self-it makes to its owner the ability to 

act in matters relating to a person Mawla him to save and 

discipline, education and marry and other behaviors related 

person or is the ability to create a marriage contract in force 

with no need to leave from a conservative on the same minor. 

The state money: Virad authority that owns the guardian acts 

and contracts involving money ward of buying and selling, 

leasing, mortgage and loan, and others. 

3. Self-divided state when the tap, according to the event ward 

into two parts: the first: the mandate inevitably positive. The 

second: the mandate and mustahabb scar. 

4. That extravagance lightness Taatari rights of Abu to act in 

his otherwise appropriate reason and Shara, with the survival 

of the mind, it is light in human and not a decrease mind or not 

mind, but a full-fledged all assignments legitimacy not waived 

discourse in human-Shara and the subjects because of 

foolishness. 
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والصرة  والالرةم عمر  الحمد هلل الذي جعل تاريخ األولين عبرر  لخرررين  

 اليد األولين واآلررين وعم  آله وصحبه والمم وبعد:
إن الرؤية المالتقبمية هي جزء مرن الردين االالرةمي الرذي يملرل المالرتقبل  

لجميع األديان الالابقة التي كانت تبشرر بقدومره والرذي يردعو إلر  تحقيرب مالرتقبل 
تناالرري الماضرري  ( أصررحابه عمرر أفضررل فرري الرردنيا واآلرررر  ورررد حرر  الرالررول  

ألنهررررا تعيقرررره عررررن الالررررعي لممالررررتقبل وتمنعرررره مررررن الترطرررريط الالررررميم والتطمررررع إلرررر  
المالرررتقبل المشررررب عرررن طريرررب االالرررمو  المباشرررر أو عرررن طريرررب ضرررر  الملررررل 

ّن األحادي  النبويرة عرن أربرار ، وحكاية القصة ومراعا  األورات المناالبة لذلك وا 
عرررن طريرررب اةالرررتجاد  مرررن تجرررار  األمرررم الماضرررية إنمرررا هرررو االتشررررا  لممالرررتقبل 

مررررن أجررررل شررررد أفضررررل شررررامل  إن مجررررال اةرتررررداء برالررررول اهلل ، األمررررم األرررررر 
لميررادين الحيررا  جميعهررا ويتطمرر  ترروري الدرررة فرري الترطرريط لممالررتقبل مررع التوكررل 
، عمرر  اهلل تعررال  وااليمرران بالقضرراء والقرردر بعيرردا  عررن الشررعوذ  والكهانررة والتنجرريم

ن الصحابة والتابعين هم أول من ارتد  بالير  المصرطج  وكان الالم  الصالح م
  فرري هررذا المجررال فشررهد الترراريخ مررا شررهدم مررن عظمررة االالررةم والمالررممين  فرري

 شت  المجاةت .
إّن االتشرررا  المالررتقبل لرره أهميررة فرري إصررة  المجتمررع فرري الت كيررد عمرر  

الشرررور  كالترشيررر  فررري طمررر  العمرررم و  القررريم االالرررةمية التررري نرررد  إليهرررا النبررري 
فهررو يتطمرر  ، وشيرهررا لموصررول إلرر  الهررد  وتجنرر  المررراطر والمشرراكل المحتممررة

راد  ويهد  إل  جم  رير أو دفع ضرر .  معرفة ومهار  ويالتمزم عزيمة وا 
وررد نصرت الالرنة النبويرة عمرر  كليرر مرن األحردا  المالرتقبمية والمت يرررات 

الرريرته ممي ررة و ، الترري الررتقع وحررذرت مررن فعررل أمررور ورشبررت فرري فعررل أمررور أرررر 
ب مور كلير  التقع ربل وروعها وهرو مرن ال ير  الرذي كشرجه اهلل تعرال  لره وأذن لره 
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في كشجه لنا لنالترشد بما اليكون ربرل أن يقرع ونالرتعد لره عونرا  لنرا وترجيجرا  عمينرا 
 كإربارم عن زوال مممكة فارس والروم ورتاة لترك وشيرها كلير .

مررن االتشرررا  المالررتقبل فرري  إن الررب  ارتيرراري لبحلرري الموالرروم  نمرراذ 
الالرير  النبويررة( هرو مررا نررام مررن تقردم األمررم فري الورررت الحاضرر بالررب  االتشرررافهم 
لممالتقبل والترطيط له ورمة اهتمام المالممين بذلك مما أد  إلر  انتشرار األررةب 
تيرران الكهنررة والعرررافين  الجاالررد  والعررادات الالرري ة المنهرري عنهررا شرررعا  كالتجالررس وا 

تبرراع العررور  ات والظررن المجرررد مررن القرررا ن ممررا أد  إلرر  تؤررنررا عررن األمررم فرري وا 
كمررا أّن كليررر مررن أحاديرر  االتشرررا  المالررتقبل رررد أالرري  فهمهررا ، الورررت الحاضررر

حباطرا  لرد  كليرر مرن المالرممين ممرا رترل الهمرم وررردر  وألمررت االتالرةما  وي الرا  وا 
ر  الالررمبية فرري العررزا م عنرردهم ونحررن بحاجررة إلرر  زرع األمررل فرري األمررة ونجرري النظرر

براز الوجه االيجابي بالجهم الالميم لتمك النصوص.         أذهان المالممين وا 
( لممالتقبل في أوررات عرد  ألنراء تبمي ره الرالرالة إن االتشرا  الرالول  

االالرررةمية فررري وررررتض كررران يرررروض فيررره المالرررممون معرررارك عنيجرررة مرررع المشرررركين 
وبنرراء المجتمررع عمرر  أالررس  العطرراء األمررل إلرر  المالررممين لموصررول إلرر  الهررد 

متينرة ولررذلك صرار االتشرررا  المالرتقبل الررنة حالررنة لمرن بعرردم فري ضرروء التجررار  
لموصررول الررر  افضررل الالررربل فرري بنررراء  الدولررة االالرررةمية فرري مجررراةت شررت  مرررع 
التوكررررل عمرررر  اهلل بعيرررردا  عررررن الشررررعوذ  والكهانررررة وةرتيررررار القا ررررد الررررذي يالتشررررر  

ضرل . وررد رالرمت البحر  إلر  مبحلرين تناولرت المالتقبل ويقود المجتمع نحرو اةف
في المبح  األول مدرل عام عن اةالتشرا  وتناولت في المبح  اللاني نمراذ  

 من االتشرا  المالتقبل في الالير  النبوية .
ورد االتردمت عدد مرن المصرادر اةصرمية اذكرر منهرا صرحيح البرراري  

كريم لمقرطبي وكترا  زاد لمبراري وصحيح مالمم لمالمم والجامع لمعاني القرءان ال
المعرراد ةبررن ررريم الجوزيررة وكتررا  الالررير  النبويررة ةبررن هشررام وكتررا  ترراريخ الرالررل 
والمموك لمطبري وكترا  صرجة الصرجو  ةبرن الجروزي وكترا  البدايرة والنهايرة ةبرن 
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كلير وكتا  الم ازي لمواردي وكتا  اةالرتيعا  فري معرفرة اةصرحا  ةبرن عبرد 
ر  ةبرن منظررور ،كرذلك تضرمن البحرر  راتمرة ذكررت فيهررا البرر وكترا  لالرران العر

عد  نتا ج ،واريرا اال ل اهلل الربحانه وتعرال  أن يكرون بحلري المتواضرع هرذا نافعرا 
 لطالبي العمم واهلل ولي التوفيب .
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 المبحث األول
 مدخل عام عن استشراف المستقبل

 واصطالحاً :المطلب األول: تعريف االستشراف لغًة 

االتشررر : انتصرر  وعررة ، اشررر  الشرريء: عررة وارتجررع االستشرررالغةًرر   
واالتشر  في الم رة وضرع يردم عمر  حاجبره ، لمشيء رفع بصرم لمشيء ينظر إليه

ليالررتظل مررن الشررمس حترر  يبصرررم ويتبينرره ويكررون تررار   مررن الشررر  وهررو الموضررع 
 . ((1العالي يشر  عم  ما حوله 

انره يردل عمر  انره الرموك يتطمر  معرفرة ومهرار  فاالستشرالغاصطالحا  غغ
راد  ويهررد  إلرر  جمرر  ريررر أو دفررع ضررر عبررر أنشررطة ذهنيررة  ويالررتمزم عزيمررة وا 

 .(2 معينة 
 المطلب الثاني: استشراف المستقبل في الشرع :

إن االتشررررا  المالرررتقبل اجتهررراد يحتمرررل الرطررر  والصررروا  إة فيمرررا اربرررر 
( ولرذلك فرإن الكريم أو مرا روي عرن رالروله  عنه اهلل البحانه وتعال  في كتابه 

الالررنة النبويررة رررد حلررت المالتشررر  لممالررتقبل عمرر  أن يالررترير اهلل ألنرره ة يعمررم 
 ( .3) چڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻچ ال ي  إة اهلل البحانه وتعال  رال تعال 

 
 المطلب الثالث: طرق ووسائل استشراف المستقبل المشروعة:
إن مشررررروعية هررررذم الوالررررا ل والطرررررب فرررري االتشرررررا  المالررررتقبل ظنيررررة ة 
رطعية ويالت نس بها لجواز ترم  األالبا  أو الرط  في االتشرا  المالرتقبل 

                                 
طبعة ، دار صادر، بيروت، لالان العر ، هر(711 محمد بن مكرم  ت، ابن منظور ((1

محمد مرتض  الحاليني   ت ، ؛ الزبيدي   ماد  شر  (.، 174ص، 9جر، أول 
؛ ابراهيم  451، ص35، دار الهداية، جرتا  العروس من جواهر القاموس، هر(1225

 .  379ص، 1جر، دار الجكر ، القاهر ، المعجم الواليط، مصطج  واررون
 . 42، ص2211، دبي، اهمية االتشرا  المالتقبل وضوابطه، . محمد د، البشير (2 

 24-23الور  الكه  : آية :  ((3
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وتكررون بوالررا ل شرررعية بعكررس االتشرررا  المالررتقبل بوالررا ل شيررر شرررعية ، (1 
ملرررل الكهانرررة والتنجررريم وررررراء  الكررر  واألبررررا  الالرررماوية وشيرهرررا ولرررذلك يجررر  

 التشرا  المالتقبل حال  الطرب الشرعية وهي كلير  نذكر منها :ا

أ.االتشرررا  المالررتقبل المؤيررد بالكتررا  والالررنة النبويررة الشررريجة : وهررو الطريررب 
الوحيررد الررذي يولررب برره فرري رررراء  المالررتقبل ملررل زوال مممكررة فررارس والررروم وفررتح 

صررم  اهلل  عررن عبررد اهلل بررن عمرررو برن العرراص عررن رالررول اهلل ( .2 القالرطنطينية  
عميررره والرررمم انررره ررررال   اذا فتحرررت عمررريكم فرررارس والرررروم اي رررروم انرررتم، ررررال عبرررد 

 (3 الرحمن بن عو  نقول كما امرنا اهلل ...(

وأول مرررا بررردء بررره الررردين ،  .الرؤيرررا الصرررادرة : وهررري عمرررم مرررن عمررروم األنبيررراء
لررم (  اذا ارتررر  الزمرران الرؤيررا الصررادرة وآرررر مررا يرررتم برره الرردين رررال الرالررول  

تكن تكذ  رؤيا المؤمن ورؤيا المؤمن جزء من التة وأربعين جرزء مرن النبرو  ...( 
والرؤيا وحي إلهي في المنام وكل ما كران المرؤمن صرادرا  كران رؤيتره صرادرة ، (4 

والرؤيررا رررد تكررون منررذر  لمعبررد المررؤمن لرردفع الرربةء ربررل ، (5 عكررس المررنجم والكرراهن 

                                 
فتح الباري شر  صحيح هر(  852أحمد بن عمي  ت، ينظر: ابن حجر العالقةني ((1

 . 365ص، 13جر، بة ت، دار الجكر ، بيروت، البراري
إدار  البحو  العممية ، الرياض، الجتاويمجموع هر(  728أحمد عبد الحميم  ت، ابن تيمية ((2

 . 315ص، 11جر، هر1398، واالفتاء

دار ، بيروت، صحيح مالممهر( 261أبو الحالين مالمم بن الحجا  النيالابوري  ت، مالمم( (3
 . 2962، ررم الحدي  2274ص، 4، جر، بةت، إحياء الترا  العربي

 با  في تاويل الرؤيا .، 2263ررم الحدي   1415ص، 4جر، صحيح مالمم ، مالمم ((4

، زاد المعاد في هدي رير العبادهر( 751محمد بن أبي بكر  ت، ابن القيم الجوزية ((5
  789ص، 5جر، هر1427، مؤالالة الرالالة، بيروت، تحقيب: شعي  وعبد القادر األرناؤوط

. 
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والرؤيرررا الصرررالحة هررري إحرررد  ، (1 روعررره وروعررره وكرررذلك عمررر  معرفرررة الريرررر ربرررل و 
(    لرررم يبرررب مررن النبررو  إة المبشرررات الوالررا ل لقررراء  المالررتقبل رررال رالررول اهلل  
ولهذا يج  عمينا ان نعر  األحكام ، (2 رالوا وما المبشرات رال الرؤيا الصالحة( 

الشرررعية لمرؤيررا وضرروابطها وأن نتحررر  المعبررر الصررادب فرري االتشرررا  المالررتقبل 
 ( 3 هي أرر  إل  النصوص الشرعية و 

اةولررر   يبررردو لنرررا ممرررا تقررردم ان ننبررره الررر  الجررررب برررين الجقررررتين الالرررابقتين
بررالوحي واللانيررة بالرؤيررا فرراذا كانررت الرؤيررا مررن اةنبيرراء فهرري تمحررب برراةول  حكمررا 
ةن رؤيا اةنبياء حب ،اما رؤيا شير اةنبياء فهي من اةشرياء التري يالرتانس بهرا 

      التصديب بها.وة يج  

جر. الدعاء واةالترار  : إن الردعاء هرو مرن أهرم االربا  التوكرل عمر  اهلل 
 . (4 في جم  المنافع أو دفع المضار وهو أصل في تحصيل المراد في المالتقبل

وأمررر نبيرره باةالررترار  ،ألن ، إن اهلل حرررم اةالتقالررام برراألزةم ومررا شررابهه
دم مرن جانرر  إة والررع عمرريهم مررن جانرر  اهلل الربحانه وتعررال  لررم يضرريب عمرر  عبررا

آرر، ألنه يريد بعبادم اليالر وررد ذكرر ابرن كليرر هرذا بقولره   حررم اهلل اةالتقالرام 

                                 
دار الكتا  ، بيروت، الجامع ألحكام القرءانهر( 671محمد بن أحمد  ت، القرطبي ((1

 . 85ص، 9جر، هر1387، عربيال

دار ، بيروت، صحيح البراريهر(  256أبو عبد اهلل محمد بن إالماعيل  ت، البراري ((2
 . 423ص، 14جر، هر1422، طوب النجا 

 . 523ص، 4جر، بةت، دار الجكر، ، القاهر فتح القدير، محمد بن عمي، الشوكاني ((3

القاهر ، دار الجكر ، مدار  الالالكينهر( 751محمد بن أبي بكر  ت، ابن القيم الجوزية ((4
تحقيب: ، شر  العقيد  الطحاوية، ابن أبي العز، ؛ الحنجي118، ص2جر، بةت، العربي

، 4ط، مؤالالة الرالالة، بيروت، عبد اهلل بن عبد المحالن التركي وشعي  األرناؤوط
 . 459ص، م1992
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، وعرررن جرررابر (1 ومرررا شرررابهه وأمرررر المرررؤمنين إذا تررررددوا فررري أمرررورهم أن يالرررتريروم
كمررا ، ( يعممنررا اةالررترار  فرري األمررور رضرري اهلل عنرره( رررال   كرران رالررول اهلل  

 .(2 الالور من القرآن(( يعممنا
د. الربررر  والتجربررة: فالرجررل المجرررذ  هررو الررذي يعرررر  األمررور وتجاربهررا 

ورد ورد فري الالرنة النبويرة مرا يؤيرد عمر  أن التجربرة لهرا مكانرة فري ، (3 باةرتبار 
االتشررررا  المالرررتقبل وملرررال ذلرررك إن موالررر  عميررره الالرررةم ليمرررة االالرررراء والمعررررا  

رجع إل  ربه ويال له الترجي  في الصرة  ألنره جرر  ( أن ينصح نبينا محمد  
نري  رومه فمم يقردروا عميهرا وررال   إن أمترك ة تالرتطيع رمالرين صرة  كرل يروم وا 
واهلل رررد جربررت النرراس ربمررك وعالجررت بنرري إالرررا يل أشررد المعالجررة فررارجع إلرر  ربررك 

 . (4 فاال له الترجي  ألمتك ...(( 
بنرري االرررا يل شررد  فرري عرردم  ويبرردو لنررا ان موالرر  عميرره الالررةم وجررد فرري

 اةالتجابة والمماطمة لذا طم  الترجي .
هرررر. مراعرررا  الالرررنن االلهيرررة اللابترررة .. ويمكرررن ررررراء  المالرررتقبل مرررن ررررةل 

 الالنن االلهية اللابتة نذكر منها:
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   چ  چ  چ  چ   چ. النة اةالترة  واةالتبدال: رال تعال  1

  ڑڈ   ڍ     ڍ  ڇ      ڇ  ڈچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

 .(5) چڑ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 .(1) چڭ  ڭ   ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇچ .النة النصر  ومالتمزماتها: ررال تعال  2

                                 
، دار المعرفة، بيروت، تجالير القرءان العظيمهر( 774أبو الجدا إالماعيل  ت، ابن كلير ((1

 . 18ص، 2جر، بةت

 . 391ص، 1جر، صحيح البراري، البراري ((2
، المكتبة العممية، بيروت، المصبا  المنيرهر( 772أحمد بن محمد  ت، ينظر: الجيومي ((3

 114ص، 1جر ، المعجم الواليط؛ ابراهيم مصطج  وءاررون،  37ص، بةت

 . 1412ص، 3جر، صحيح البراري، البراري ((4

  55الور  النور: اةية  ((5
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 المطلب الرابع: الطرق غير المشروعة في استشراف المستقبل:

متعدد  ةالتشرا  المالتقبل يبدو لنا أن الالنة النبوية رد وضعت ضوابط 
لتمييررز المررنهج االالررةمي عررن المنرراهج األرررر  عمرر  أالررس واضررحة وبعيررد  عررن 
الرررجم بال يرر  فرري الكهانررة والتنجرريم وشيرهررا، عررن معاويررة بررن الحكررم الالررممي رررال 
رمت يا رالول اهلل امورا كنا نصنعها في الجاهمية كنرا نراتي الكهران ررال  فرة تر توا 

 (2 نتطير رال ذاك شي  يجدم احدكم في نجاله فة يصدنكم ( الكهان رال رمت كنا
 المطلب الخامس: استشراف المستقبل في القرآن الكريم: 

وتعرررد الشرررريعة االالرررةمية مرررن أكلرررر الشررررا ع الدينيرررة واالنالرررانية اهتمامرررا  
باالتشرا  المالتقبل ويؤيد ذلك كلير من اآليات القرآنية واألحادي  النبوية وملال 

ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې  ۉ  ۉ                 چ الررررررررررربحانه وتعرررررررررررال   ذلرررررررررررك رولررررررررررره

  ىى  ى        ى  ىى     ى   ىې  ې  ې    ېۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ى  ى  ٴۇې  ې

ورد نزلت هذم اآليات عندما انتصر شابور ممرك الجررس عمر  ، (3  چى    ى  ى
وكان المشركون ، القالطنطينيةهررل ممك الروم واليطر عم  بةد الشام وحاصر 

في مكرة يحبرون أن تظهرر فرارس عمر  الرروم ألنهرم أهرل كترا  لتبرين هرذم اآليرات 
 . (4 االتشرافا  لممالتقبل ب ن الروم الي مبون الجرس في بضع النين 

وقد ًقل لٌا القرءاى الكرين أى عيسى عليَ السالم أخبرر نٌرإ راررا يل أى 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ       چ تعرالى  ًبياً هي نعدٍ اريبع  ااروَ أدورد قرا 

ن ، (5  چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ٹٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ وا 

                                                                       
 7الور  محمد : اةية  ((1
 ، تحقيب : محمد فؤاد عبد الباري، صحيح مالمم، هر(261 ت ، مالمم بن الحجا  ( مالمم،2 

،با  تحريم 537،ررم الحدي 1748،ص4،جربة ت  ، دار احياء الترا  العربي ، بيروت
 الكهانة واتيان الكهان.

 . 5-1الور  الروم: اآلية  ((3
، دار المعرفة، بيروت، تجالير القرءان العظيمهر( 774أبو الجدا إالماعيل  ت ، ابن كلير ((4

 . 422ص، 3جر، بةت

 6الور  الص : اةية  ((5
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أنررا محمررد وأنررا ، (   إن لرري أالررماء( حيرر  رررال رالرول اهلل  أحمرد هررو محمررد  
أحمررد وأنررا المرراحي الررذي يمحررو برره الكجررر وأنررا الحاشررر الررذي يحشررر النرراس عمرر  

 . (1 ردمي وأنا العار (( 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   چ  إن المالررمم مطالرر  باالتشرررا  المالررتقبل رررال تعررال 

كمرررا أن المالرررمم ررررادر عمررر  ضرررمان ، (2  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ
(   إذا مات االنالان انقطع عممه إة من صدرة موته رال   المالتقبل حت  بعد

 .(3 جارية أو عمم ينتجع به أو ولد صالح يدعوا له((
ويبدو لنا من مجموع ما تقدم إن اةالتشرا  الناجح هرو الرذي يقروم عمر   

وكيجيررررة تحقيقهررررا عمرررر  ضرررروء االمكانررررات ، تحديررررد األهرررردا  المالررررتقبمية والحاليررررة
عمرر  وضررع رطررط لمواجهررة اةحتمرراةت، والتورعررات لرردفع  المتيالررر  الترري تالرراعد

األرطار وتحقيب األهدا  والمقاصد في أرل تكمجرة فري ضروء التصرور االالرةمي 
 الصحيح بعيدَا عن اةرتجال والتواكل .

 المطلب السادس: ضوابط استشراف المستقبل .

 ةالتشرا  المالتقبل وضعت الالنة النبوية عد  ضوابط منها :
  ىى   ى  ى  ى  ى  ى  ى  چمررم ال يرر  إة اهلل رررال تعررال  أنرره ة يع .1

  ى  ى  ى        ى  ىی  ی  ی  ی    ى  ى  ىى  ى     ى  ى  ى

 . (4  چى   ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى

والعرافرة ة يتعارض اةالتشرا  مع العقيد  االالرةمية بعيردا  عرن الكهانرة  .2
 والتنجيم .

                                 
  1828، ص4؛ مالمم ،صحيح مالمم، جر 225، ص4جر، صحيح البراري، البراري ((1
 . 18الور  الحشر: آية  ((2

، تحقيب: أحمد محمد شاكر النن الترمذي، هر (279محمد بن عيال   ت  ، الترمذي ((3
 . 662ص، 3جر ، بة ت، دار إحياء الترا  العربي، بيروت، وآررون

 . 59الور  األنعام : آية   (4)
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ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  چ رررررال تعررررال  ، رد األمررررور كمهررررا  إلرررر  اهلل تعررررال  .8

      چڻ

 المطلب السابع: أهمية استشراف المستقبل: 

إن ةالتشررررررا  المالررررررتقبل أهميرررررة كبيررررررر   لرررررزرع رو  األمررررررل فررررري األمررررررة  .1
 رصوصا  بعد أن د  الي س فيها   .

كررران عميرررة الصرررة  والالرررةم يالتشرررر  المالرررتقبل ليورررر  أمتررره عمررر  برررا   .2
 الحذر .

 العممية لعدد من القيم االالةمية . إنه يعد من التطبيقات .3

اةالترة  في األرض وهو تقويم الماضي ورعاية الحاضر واالتشرا    .4
 المالتقبل .

 المطلب الثامن : فوائد استشراف المستقبل:

 واهلل ليتمن هذا األمر حت  يالرير الراكر  مرن  االيمان بنصر اهلل رال  .1
صررنعاء إلررر  حضررررموت ة يررررا  إة اهلل أو الررذ   عمررر  شنمررره ولكرررنكم 

 . (1 تالتعجمون( 

 إن مرررن أشرررراط الالررراعة أن يرفرررع  العنايررة والمحافظرررة عمررر  العمرررم ررررال  .2
 . (2 العمم ويلبت الجهل ويشر  الرمر ويظهر الزنا( 

 

 فإنررره مرررن يعرررش مرررنكم يرررر   مية ررررال المحافظرررة عمررر  الوحرررد  االالرررة .3
يراكم ومحردلات األمرور فإنهرا ظةلرة فمرن أدرك مرنكم ذلرك  ارتةفا  كليررا وا 

(3 فعميكم بالنتي والنة الرمجاء الراشدين المهديين عظوا عميها بالنواجذ( 
 

                                 
 . 1322ص، 3جر، صحيح البراري، البراري ((1

 . 43ص، 1جر، المصدر نجاله( (2
، تحقيب: أحمد محمد شاكر وآررون، النن الترمذي، أبو عيال  محمد بن عيال ، الترمذي ((3

 .  44ص، 5جر، دار إحياء الترا  العربي، بيروت
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المحافظة عم  الدين والقيم   ملل المدهن في حدود اهلل والوارع فيها ملل  .4
صار بعضهم في أالجمها وصار بعضهم فري أعةهرا روم االتهموا الجينة ف

فكرران الررذي فرري أالررجمها يمرررون بالمرراء عمرر  الررذين فرري أعةهررا فترر ذوا برره 
ف رذ ف الا  فجعل ينقر أالجل الالجينة ف توم فقالوا ما لرك ررال تر ذيتم بري وة 
ن تركرروم  بررد لرري مررن المرراء فررإن أرررذوا عمرر  يديرره أنجرروم ونجرروا أنجالررهم وا 

 . (1 الهم( أهمكوم وأهمكوا أنج
 

 

 
 المبحث الثاني

 استشراف المستقبل في السيرة النبوية .

( رررد االتشررر  المالررتقبل لقررد أوردت المصررادر التاريريررة برر ن الرالررول  
 عن طريب الوحي ولن رذ نماذ   نذكر منها:
( للمستقبل في الهجررة النبويرة :المطلب االوًل: استشراف الرسول )

  
( رررررريش لمررررن جرررراء برالررررول اهلل   ( جعمررررتعنرررردما هرررراجر الرالررررول  

وصاحبه أبي بكر الصرديب جرا ز  ما رة مرن االبرل فممرا مرّروا بحري مردلج عمرم بهرم 
الررارة بررن مالرك الرريد مرردلج فركر  جرروادم والررار فري طمرربهم، فممررا ررر  مررنهم الررمع 

وكرران أبررو بكررر  رضرري اهلل عنرره( يكلررر اةلتجررات حرصررا  عمرر  ، (رررراء  النبرري  
بكر يا رالول اهلل هذا الرارة بن مالك رد لحب بنا فردعا عميره فقال أبو ، رالول اهلل

رالررول اهلل فالررارت يرردا فرالرره فرري األرض فعررر  الرررارة إن الررذي أصررابه هررو مررن 
( فقال لهمرا ادعروا اهلل لري ولكمرا عمري أن أرد النراس عنكمرا ألر دعاء الرالول  

لره أبرو بكرر  فال ل رالرول اهلل أن يكتر  لره كتابرا  فكتر ، فدعا له رالول اهلل ف طمب

                                 
 . 954ص، 2جر، المصدر الالابب، البراري ((1
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ورررد جرراء مالررمما  بعررد ،  رضرري اهلل عنرره( فرري أدم ورجررع يقررول لمنرراس كجيررتم مررا هنررا
 . (1 هر 8فتح مكة عام  

   

  

                                 
، دمشب، حققه: الهيل زكار، الم ازيهر( 124محمد بن مالمم بن عبيد اهلل  ت، الزهري ((1

الالير  هر( 218 ت، أبو محمد عبد الممك، ؛ ابن هشام  123ص، م1981، دار الجكر
 . 134ص، 2بةت جر، دار إحياء الترا  العربي، بيروت، النبوية
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وفي رواية أررر  إنره جراء مالرمما  عرام حجرة الروداع ودفرع إلر  رالرول اهلل 
  والرررأي األول هررو الررراجح ألن ، (1 ( الكترا  الررذي كتبرره لره فرروف  لرره بمررا وعردم

 موا االالةم بعد فتح مكة وهو من اهل مكة  .الناس در
( ررال وزياد  عمر  ذلرك فرإن هنراك روايرة تاريريرة تجيرد بر ن رالرول اهلل  

 .( 2 لالرارة بن مالك  كي  بك إذا لبالت الواري كالر ( 
( لالرارة كي  بك إذا لبالت الرواري ويبدو لنا مما تقدم أن رول رالول اهلل  

الررو  يجتحررون بررةد فررارس وي نمررون أمرروال  كالررر  إشررار  منرره إلرر  إن المالررممين
كالر  ومنها الرواريه وهرو فري ظررو  صرعبة مهراجراه بدينره مرن مكرة إلر  المدينرة 

 ( من هذا امور كلير  منها:وكان مراد رالول اهلل  ، المنور 
رفع معنويات أصحابه وزرع األمل في النجوس ب ن ال مبة لهذا الدين وان  .1

ٿ  ٹ    چ اهلل تعال  اليظهرم وي م  مموك فارس يؤيدم في هرذا رولره تعرال  

 . (3   چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ

تلبيت الصرحابة عمر  هرذا الردين وحرلهم عمر  الصربر وتبشرير المهراجرين  .2
 وتصبير المصابين .

( عررن مالررتقبل اةمررة يرردل دةلررة واضررحة عمرر  لقررة ربررار الرالررول  إن أ .3
 ( لمالتقبل هذا الدين.الرالول  

 ( أن يلبت الرارة عم  مورجه وأن يرد رريش عنه .أراد الرالول   .4

                                 
دار ، بيروت، صجة الصجومهر( 597أبو الجر  عبد الرحمن بن عمي  ت ، ابن الجوزي ((1

هر( 774 تالحافظ ابو الجداء االماعيل ، ؛ ابن كلير 63ص، 1جر، 1ط، م1992، الجيل
، المدينة المنور ، تحقيب: محمد العيد ومحيي الدين مالتو، (الجصول في الير  الرالول  

 . 116-115ص، هر1422، 1ط، مكت  دار الترا 

، اةالتيعا  في معرفة األصحا هر( 463أبو عمر يوال  بن عبد اهلل  ت ، ابن عبد البر ((2
 .  321ص، م2222، 1ط، دار االعةم، األردن

 . 51الور  شافر : آية  ((3
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وررررد جررراءت مصرررادر الحررردي  النبررروي الشرررري  موافقرررة لمروايرررة التاريريرررة 
 أربرل نبري حي  رو  البراري عن أنرس برن مالرك  رضري اهلل عنره( ررال 

اهلل إل  المدينة وهو مرد  أبي بكر ... فالتجت أبو بكر فإذا هرو بجرارس 
رررد لحقهررم فقررال يررا رالررول اهلل هررذا فررارس رررد لحررب بنررا فالتجررت رالررول اهلل 

  فقال : المهم اصرعه فصررعه الجررس لرم رامرت تحمحرم فقرال يرا نبري )
 . (1  بنااهلل مرني بما ش ت رال .. ر  مكانك ة تتركن أحدا  يمحب 

ويبررردو لنرررا إن الروايرررة التاريريرررة ررررد زادت عمررر  مصرررادر الحررردي  النبررروي 
( لالررررارة ب نررره الرريمبس الرررواري كالرررر  وررررد تحقرررب هرررذا الشررري  بوعرررد الرالرررول  

اةالتشرررا  فرري رةفررة عمررر بررن الرطررا   رضرري اهلل عنرره( فعنرردما أترري بالررواري 
اهلل عنره( الررارة  كالر  ومنطقته وتاجه مع ال نا م دعا عمر بن الرطا   رضري

، بن مالك ف لباله إياهما ورال له أرفع يديك فقال عمر  رضي اهلل عنره( اهلل أكبرر
الحمد هلل الذي المبهما كالرر  برن هرمرز الرذي كران يقرول أنرا ر  النراس وألبالرهما 

وكان الرارة بن مالك شاعرا  ورد رال أبيات من الشعر ، الرارة بن مالك بن جعشم
 منها : في ذلك ألبي جهل  نذكر

غألمرغجواديغإذغيسوخغقوائمهغأباغحكمغواهللغةوغكنتغشاهدا غ
غرسولغببرهانغفمنغذاغيقاومهغعلمتغوةمغتشككغبأنغمحمدا

من  (2 وهذا يدل دةلة واضحة عم  أن الرارة بن مالك رد أالمم في ذلك المور 
مجموع ما تقدم يتبين لنا إّن االتشرا  المالتقبل عند الهجر  النبوية في رصة 

 الرارة بن مالك هي من دة ل النبو  .
 ( للمستقبل في غزوة األحزاب:المطلب الثاني: استشراف الرسول )

                                 
هر(  458أحمد بن الحالين عمي  ت، ؛ البيهقي 79ص، 5جر، صحيح البراري ، البراري ((1

 483ص، 2جر، دار الكت  العممية، بيروت، تحقيب: محمد عبد القادر عطا، النن البيهقي
 . 

 . 321ص، اةالتيعا  في معرفة األصحا ، ابن عبد البر ( ينظر:(2
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فري الالرنة الرامالرة لمهجرر  جراء األحررزا  ل رزو المدينرة وررد االرتجاد النبرري 
  والصحابة من تجربتهم فيما أصابهم من رالا ر فادحرة فري شرزو  أحرد لرذلك )

( بحجرررر لمدينرررة لقتررال األحررزا  ف شررار النبرري  كرران الرررأي عرردم الررررو  رررار  ا
وألنرراء حجررر الرنرردب اعترضررت ، رنرردب حررول المدينررة آرررذا  برررأي الررممان الجارالرري

صرر  عمل الصحابة فكانت مناالبة ةالتشرا  المالرتقبل وفري ذلرك رو  الرممان 
الجارالي  رضي اهلل عنه(: أّن صرر   اعترضته فضرربها برالمعول عرد  مررات ولرم 

( لررة  ضررربات تجتررت عمرر  ألرهررا ترررر  بررررة فضررربها الرالررول   يقرردر عميهررا
( عنهررا رررال أورررد رأيررت ذلررك يررا تحررت المعررول فرري كررل مررر  فالرر لت رالررول اهلل  

الممان رال رمت نعم رال أما األول  فإن اهلل فتح عمري بهرا الريمن وأمرا اللانيرة فرإن 
 .(1 عمي بها المشرب اهلل فتح عمي بها الشام والم ر  وأما اللاللة فإن اهلل فتح 

( ررررد وعرررد ويبررردو لنرررا مرررن الروايرررة التاريريرررة التررري تقررردمت إّن الرالرررول  
أصحابه وهو يضع الحجر عم  بطنه من الجوع وبشرهم وهم جياع ب موال فارس 
والررروم والرريمن ورررد لبررت هررذا فرري كترر  الحرردي  النبرروي الشررري  حيرر  ذكررر أحررد 

  عرررض لنررا فرري بعررض الرنرردب  الصررحابة الررذين شرراركوا فرري حجررر الرنرردب فقررال
( فمما رآهرا صرر  عظيمة شديد  ة ت رذ فيها المعاول فشكونا ذلك إل  النبي  

أررررذ المعرررول وررررال بالرررم اهلل وضرررر  ضرررربة فكالرررر لملهرررا فقرررال اهلل أكبرررر أعطيرررت 
مجررراتيح الشرررام واهلل إنررري ألبصرررر رصرررورها الحمرررر إن شررراء اهلل، لرررم ضرررر  اللانيرررة 

هلل أكبرررر أهعطيرررت مجررراتيح فرررارس واهلل إنررري ألبصرررر رصرررر فقطرررع لملرررا  آررررر فقرررال ا
المدا ن األبيض لم ضر  اللاللة فقال بالرم اهلل ورطرع بقيرة الحجرر فقرال اهلل أكبرر 

 . (2 أهعطيت مجاتيح اليمن واهلل إني ألبصر أبوا  صنعاء من مكاني الالاعة(( 

                                 
الالير  النبوية في ضوء ، ؛ مهدي رزب اهلل أحمد 232، ص3م، الالير  النبوية، ابن هشام ((1

، 1ط، مركز الممك فيصل لمبحو  والدراالات االالةمية، الرياض، المصادر األصمية
 . 448ص، م1992

 . 317ص، 7 ، صحيح البراريالبراري ، ((2
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( لممالررتقبل فرري شررزو  األحررزا  عنررد يتبررين لنررا مررن االتشرررا  الرالررول  
ضرربه الصررر  التري اعترضررته كران يهرد  إلر  تلبيررت أصرحابه لتحريضرهم عمرر  
الدفاع عن المدينة وفي نجس الورت فإنها تلبط المنافقين وفي ذلرك رو  الطبرانري 

( الصررر  ووعرد عن صحابي الرمع مرن صرحابي آررر عنردما ضرر  الرالرول  
أنجالررنا بقصررور الررروم ورصررور فررارس فقررال عنرردها المنررافقون  نحن نرنرردب عمرر  

وهؤةء المنافقون هم الذين ررال اهلل الربحانه ، (1 وهو يعدنا رصور فارس والروم(( 
 . (2   چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ   ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہچ وتعال  عنهم 

ورد تحققت هذم البشار  عند اتالاع الجتوحات االالةمية في عهد الرميجة 
دةلرة واضرحة عمر  معراني عديرد  عمر بن الرطرا   رضري اهلل عنره( وهرذم تردل 

 نذكر منها :
 الشعور بالمالؤلية وتشجيع العمل الجماعي .1

 معالجة اةزمات. .2

 النظر  اةيجابية في المواضع الحرجة . .3

 الر التحجيز في مواصمة المالير  . .4

تهررد  إلرر  تلبيررت المالررممين عنررد حجررر الرنرردب واالررتمرار الجتوحررات فيمررا  .5
 بعد.

( للمسررتقبل فرري معركررة م تررة الرسررول )المطلررب الثالررث: استشررراف 
 م( .333هـ/3)

( أن يلرر ر لمقتررل الحررار  بررن عميررر األالرردي الررذي رتمرره أراد الرالررول  غ
شرحبيل بن عمر ال الاني عامرل الرروم عمر  البمقراء مرن أرض الشرام والرذي بعلرة 

                                                                       
 322ص، 4جر ، بةت، مؤالالة ررطبة، مصر، الرمرالند ، هر(241أحمد بن حنبل  ، الشيباني 

 .  431ص، 3جر، النن البيهقي، ؛ البيهقي

تحقيب: حمدي عبد ، المعجم الكبيرهر( 362الميمان بن أحمد بن أيو   ، الطبراني ((1
 . 376ص، 11جر، 2ط، م2983، مكتبة الزهراء، الموصل، المجيد

 . 12الور  األحزا : آلية  ((2
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وجعل ، (1 ( إل  عظيم بصر  فجهز جيشا  روامه لةلة آة  مقاتلرالول اهلل  
عم  ريادته زيد بن حارلة ورال   إن رتل زين فجعجر وان رتل جعجر فعبد اهلل بن 

( النعمررران برررن فرررنحص اليهرررودي وكررران حاضررررا  عنرررد رالرررول اهلل  ، (2 رواحرررة(( 
، فقررال: أبررا القاالررم إن كنررت نبيررا  فالررميت مررن الررميت رمررية  أو كليرررا  أصرريبوا جميعررا  

عمموا الرجررل عمرر  القرروم لررم رررالوا: إن أصرري  إن األنبيرراء فرري بنرري إالرررا يل إذا االررت
فمو المي ما ة أصيبوا جميعا  لم جعل اليهودي يقرول لزيرد برن حارلرة اعهرد ، فةن

وتحرررك الجرريش االالررةمي ليحقررب مررا ، (3 فررة ترجررع إلرر  محمررد أبرردا  إن كرران نبيررا  
( ونزل معان ب رض الشام وحين رذ وردت األربرار بر ن هرررل االتشرفه الرالول  

راطرررور الرررروم توجررره بمرررا تي ألررر  مرررن الرررروم والعرررر  لمةررررا  المالرررممين وحرررار إمب
( المالرررممون أمرررام هرررذا العررردد الكبيرررر وأرادوا التريررر  حتررر  يطمبررروا مرررن الرالرررول  

المدد ولكن عبد اهلل بن رواحة شرجع النراس عمر  القترال وذكررهم بر نهم ة يقراتمون 
نمرا يقراتمون بهرذا الردين فإنمرا هر مرا بعدد وة ررو  وا  ي إحرد  الحالرنين إمرا النصرر وا 

( من االتشرافه المالرتقبل وانحراز المالرممون إلر  الشهاد  وهذا ما أرادم الرالول  
مؤتة والتقر  الجريقران وتحققرت ررراء  المالرتقبل لهرذم المعركرة حير  أررذ الرايرة زيرد 
بن حارلة فمم يزل يقاتل حت  رتل وحين ذ أرذ الراية جعجر بن أبي طالر  وعنردما 

ه القتال نزل عن فراله وعقرها لم راتل حت  رطعت يمينه ف رذ الراية بشرماله أرهق
ولررم يررزل يقاتررل حترر   رطعررت شررماله فاحتضررنها بعضررديه فمررم يررزل رافعررا  لهررا حترر  

وعندما ، رتل وأبدله اهلل بجناحين يطير بهما في الجنة ولذلك المي بجعجر الطيار
 دد إة إنه عات  نجاله فقال :رتل جعجر أرذ الراية عبد اهلل بن رواحة لم تر 

                                 
 . 511ص، 7جر، فتح الباري، ؛ الشوكاني 155ص، 2جر،  زاد المعاد، ابن ريم الجوزية ((1
 .  611ص، 3جر، صحيح البراري، البراري ((2
تحقيب: محمد ، كتا  الم ازيهر( 227أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن وارد  ت، الواردي ((3

البداية ، ؛ ابن كلير 36ص، 3جر، تاريخ الطبري، ؛ الطبري 227ص، 2جر، عبد القادر
 . 242ص، 4جر، والنهاية
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غكراره غأوغةترطاوعرنغغغغأقسمرتغيراغنفرسغةتنرزةنغ
غماةيغأراكغتكرهينغاةجن غغغغغ رإنغأجلبغاةناسغوشدواغاةرن

فبعد مقتل القاد  اللةلة اصطمح الناس عم  رالد ، (1 فتقدم فقاتل حت  رتل    
ورد رال رالول ، أاليا بن الوليد وأرذ الراية وراتل حت  انكالرت في يدم تالعة 

( يوم مؤتة ربل أن ي تي إل  الناس الربر من الاحة المعركة   أرذ الراية اهلل  
زيد ف صي  لم أرذها جعجر ف صي  لم أرذ الراية ابن رواحة ف صي  حت  أرذ 

 . (2 الراية الي  من اليو  اهلل حت  فتح اهلل عميهم(( 
روم حت  المالاء فمما ونجح رالد بن الوليد في الصمود أمام جيش ال 

أصبح الصبا  شير رالد بن الوليد موارع المقاتمين وت رر حت  انحاز بالمالممين 
 . (3 عن الروم لم رجعوا إل  المدينة 

( لممالرتقبل ررد حقرب دة رل عرد  ويبدو لنا ممرا تقردم أّن االتشررا  الرالرول  
 نذكر منها:

الررررروم لقمررررة عرررردد  أنهررررا لبتررررت المالررررممين معنويررررا  وعالرررركريا  وهررررزت معنويررررات .1
 المالممين وكلر  عدد الروم .

 أعطت فرصة لممالممين لمعرفة حقيقة رو  الروم ومعرفة أالاليبهم في القتال.  .2

 إّن الترطيط له الر كبير في تلبت المالممين في المعركة .  .3
( للمستقبل عند إسالم عرد  برن المطلب الرابع: استشراف الرسول )

 حاتم 

المالتقبل عندما جاء عدي بن حاتم إل  المدينة ( االتشر  الرالول  
( أن يبشر ( حي  أراد الرالول  المنور  وأعمن إالةمه أمام الرالول  

                                 
 . 611ص، 2جر، صحيح البراري، البراري ((1

 . 611ص، 2جر ، المصدر نجاله ((2
ابن القيم ؛  513، ص7جر، فتح القدير، ؛ الشوكاني 212، ص2جر، الم ازي، الواردي ((3

  156، ص2جر، زاد المعاد، الجوزية
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المالممين إل  مالتقبل هذا الدين وظهورم عم  األمور األرر  من رةل حديله 
 (:مع عدي بن حاتم  رضي اهلل عنه( حين رال له الرالول  

لعمك يا عدي إنما يمنعك من درولك في هذا الدين ما تر  من حاجة أهمه  -
 . (1 فواهلل ليوشكن المال أن يجيض فيهم حت  ة يوجد من ي رذم 

ولعمك إنما يمنعك من درولض فيه ما تر  من كلر  عدوهم ورمة عددهم فواهلل      -
تزور هذا البيت  ليوشكن أن تالمع بالمرأ  ترر  من القادالية عم  بعيرها حت 

 . (2 ةترا  
ولعمك إنما يمنعك من درولض فيه إنك تر  أن الممك والالمطان في شيرهم وأيم  -

  (3 البيض من أرض بابل رد فتحت عميهمواهلل ليوشكن أن تالمع  بالقصور 

( مع عدي بن حاتم  رضي اهلل عنه( أن يبدو لنا من محاور  الرالول     
لقة العالية بهذا الدين وأن ة يقع في الي س والقنوط يبع  فيه رو  الطمو  وال

وأن ينظر لممالتقبل بنظر  إيجابية ألن عدي بن حاتم ارتمطت عميه األمور وأراد 
 ( أن يكون أكلر وضوحا  معه نالترمص عد  نقاط منها:الرالول  

إن عدي بن حاتم رضي اهلل عنه يمنعه من االالةم هو رمة المال من  .1
ه عند أعداء االالةم وكذلك ضع  رو  المالممين ورو  أعداء المالممين وكلرت

 المالممين من الجرس والروم .

( عدي بن حاتم في هذم الظرو  التي يمر بها المالممون يربر الرالول   .2
 رضي اهلل عنه( بان ما يراودم من هواجس تمنعه من االالةم الو  تزول 

ن المال اليجيض حت  ة يوجد من ي رذم  ّن المالممين الو  بالمالتقبل وا  وا 
يجتحون البةد حت  إّن المرأ  ترر  من العراب تزور البيت الحرام ة ترا  

 واليجتح المالممون بابل .

                                 
 . 227ص، 2جر، الالير  النبوية، ابن هشام ((1
 . 227ص، 2جر، المصدر نجاله ((2
 . 227ص، 2جر، المصدر نجاله ((3
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إّن النص النبوي مع ما يحممه من االتشرا  يبشر بمالتقبل هذا الدين أد   .3
إل  االتقرار نجس عدي بن حاتم  رضي اهلل عنه( الرا جة وتعالت عم  الوارع 

 المبياته ف عمن إالةمه .بكل 

( بالنظر  المتجا مة إل  المالتقبل تبشر المالممين ب ن هذا إن إربار الرالول   .4
 الدين الينتصر حت  ة يتالمل الي س إل  نجوالهم .

( للمسرتقبل عنرد تررمير أسرامة المطلب الخامس: استشراف الرسول )
 بن زيد على الجيش .

و  االالةمية من أعدا ها ( لحماية الدعإن آرر ما فعمه الرالول  
الجالمين عم  حدودها هو تجهيز جيشا  إل  حدود الدولة االالةمية عم  تروم 
الروم تحت رياد  أالامة بن زيد وكان هذا الجيش يحوي جميع الصحابة ومنهم 
أبو بكر وعمر  رضي اهلل عنهم( ورال له: الر ال  موضع مقتل ابيك فاوط هم 

الجيش إل  الررو  إل  الروم ابتدأ مرض رالول اهلل وعندما ت ه  ،  (1 الريل
   فتور  الجيش عن الررو  لةطم نان عم  شجاء الرالول ) ولكن رالول )

( توف  بعد أيام من مرضه بعد أن هي  جزير  العر  لحمل لواء االالةم اهلل  
ف نجذ الجيش أبو بكر الصديب  رضي اهلل عنه( بعد االترةفه ، والدفاع عنه

( وكان رالول اهلل  ، يذا  لموصية النبوية التي تكش  عن عظمتها وآلارهاتنج
عندما أّمر أالامة عم  الجيش طعن في هذا الت مير روم عم  رأالهم عياش بن 

فرد عميه عمر بن الرطا   رضي اهلل عنه( وأربر ، (2 أبي ربيعة المرزومي 

                                 
 .291،ص4ابن هشام، الالير  النبوية ،جر ((1
ل  ‘من الالابقين ، عياش بن أبي ربيعة المرزومي : هو ابن عم أبو جهل وأروم ألمه ((2

وكانت هجرته إل  المدينة مع عمر بن الرطا   رضي اهلل ، االالةم وهاجر إل  الحبشة
م اروام ةمه واحتاة عميه حت  رجع إل  مكة عنه( وتبعام أبو جهل والحار  بن هشا

ورتل عياش ، ف ولقام وحبالام وكان رالول اهلل  صم  اهلل عميه والمم( يدعو له في رنوته
هر(، 632ابو الحالن عمي بن محمد  ت ، ينظر: ابن اةلير،  رضي اهلل عنه( يوم اليرموك
 . 161ص، 4جر ، بة ت، مصر، دار الشع ، أالد ال ابة في معرفة الصحابة
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راطبهم شاضبا  ( بذلك ف ض  شضبا  شديدا  ولم يمنعه مرضه أن يالنبي  
مار  أبيه من ربمه وأن يوصي بإنجاذ الجيش إل   وأن ينكر الطعن في إمارته وا 

 .(1 الجهة التي وةها ورال لمقوم:وايم اهلل ان كان رمقيا لةمار 
( ألالامة بن زيد  رضي اهلل عنه( وهو ويبدو لنا من ت مير الرالول  

ال أبي بكر وعمر  رضي شا  في الن العشرين وتحت لوا ه كبار الصحابة أمل
 اهلل عنه( لها مدلوةت كلير نذكر منها:

إل اء الجوارب بين الناس ألن الذين طعنوا في إمارته نظروا إل  أالامة عم   .1
 إنه ابن مول  .

يدل عم  فالح المجال لمشبا  الظهار كجاءتهم وعبقريتهم وةن القوم نظروا  .2
 ندم .ال  حدالة الن االامة وتجاهموا مقومات القياد  ع

( في يبدو لنا أنه عندما أوص  الرالول  ، وهو الذي يرص موضوعنا .3
مرض موته أن ينجذ جيش أالامة إل  تروم الروم من أرض فمالطين يدل 

( لممالتقبل بعد موته بالوحي المؤيد دةلة واضحة عم  االتشرا  الرالول  
 ( عند مرور جيش أالامة فيمن الالماء حي  ظهر لنا بعد وفا  الرالول  

المناطب الشمالية من الجزير  ظن الكان تمك المناطب إن الدولة في المدينة 
روية ولوة روتها لم يرالل جيشا  بهذا الحجم ولهذا لم يرتد عن اةالةم الكان 
شمال الجزير  العربية وارتصر اةرتداد عم  جنو  الجزير  العربية  وهي 

 التي لم يمر بها جيش أالامة .

ما تقدم من االتشرا  المالتقبل في الالير  النبوية ويبدو لنا من مجموع 
ان رراء  الرالول صم  اهلل عميه والمم لممالتقبل رد تحققت ةنه وحي يوح  وهذا 
ينعكس عم  ما حققه من انتصارات وتااليس دولة االةمية في الجزير  العربية 

ما  توالعت هذم الدولة رار  الجزير  في عهد الرمجاء الراشدين ألنهم الاروا عم 
رططه لهم رالول اهلل من االتشرا  المالتقبل حت  بم ت الدولة االالةمية 

                                 
 . 291ص، 4جر، الالير  النبوية، ابن هشام ((1
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ليكون الرالول ردو  لقاد  المالممين في الورت ، األندلس شررا  وفرنالا شربا  
 الحاضر ليالتشرفوا المالتقبل ليالودوا العالم .  

غ  
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 الخاتمة

بعد إكمال دراالة بحلي الموالوم  نماذ  من االتشرا  المالتقبل في 
 الالير  النبوية( توصمت إل  النتا ج التالية:

إّن االتشرا  المالتقبل عن طريب الوحي هو من أولب المصادر ألنه ة  .1
 يعمم ال ي  إة اهلل وبدونه ما هو إة اجتهاد يحتمل الرط  أو الصوا  .

إّن األمة الناجحة هي األمة التي يالتشر  رادتها المالتقبل بإتباع الالير   .2
 حدد لهم المالتقبل .النبوية التي ت

إن االتشرا  المالتقبل هو نظر  إيجابية لب  األمل وشحذ العزا م وتوري  .3
حيا ه وتحقيب اةنتصارات .  الحذر والحيطة وتجديد الدين وا 

إّن معرفة المالتقبل واالتشرافه هو من ال ي  الذي كشجه اهلل تعال  لرالوله  .4
نالتعد له ليكون عونا  وأذن له بكشجه لنا لنالترشد بما اليكون ربل أن يقع و 

 لنا .

( لممالتقبل يعد حة  لمشكمة المالممين في ورتنا إّن االتشرا  الرالول   .5
الحاضر من رةل ما صح عنه في الجتن والنبوءات والتي تناولت ظهور 
االالةم وشربته وأالبا  رو  المالممين أو ضعجهم وهذم من المجاتيح العظيمة 
التي تتعمب بمالتقبل األمة وتحذر من الوروع في الجتن ويمكن رراءتها عم  

ممالممين أن يقعوا بملل هذم األفعال بل يج  مواجهتاها أنها تنبيه ل
 باالصة  وهذا هو ال رض األكبر منها .  

( حي  رفض عمر بن الرطا  الصحابة ورلوا اةالتشرا  عن النبي   .6
 رضي اهلل عنه( تقاليم أرض العراب عم  المقاتمين ولم يرمالها وجعمها في ا  

 موروفة عم  المالممين ما تناالموا .

( لمجوز بما االتشرفه لينالوا هذا س حكام المالممين بعد وفا  الرالول  تناف .7
 الشر  ورير ملال عم  ذلك فتح القالطنطينية .



 

 

333 

  د. حاتم فزع شنيتر

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ة تعارض بين االت لار اهلل البحانه وتعال  بعمم ال ي  وبين االتشرا   .8
ّن الالنة النبوية ترفض  االنالان لهذا المالتقبل بناءا  عم  الظن ال ال  وا 

 ا ية .اةرتجال والعشو 

ان االتشرا  المالتقبل في الالير  النبوية يضم اربار وحقا ب ومبشرات  .9
وتحذيرات  يالاهم في البناء واةصة  ومواجهة اةحوال التي تضر بحيا  
المالمم ودينه كانتشار الجالاد والتر  والجهل والجررة والجتن والصراعات حول 

 لمحتمع وتجككه .الممك والظمم وشيرها من اةحوال التي تالب  انهيار ا

لم يكن ازدهار الحضار  اةالةمية والنهضة العممية الذي شهدم العالم  .12
اةالةمي رةل العصور الذهبية اة الرا" ةالتشرا  المالتقبل في العصر 

 النبوي .
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 المصادر والمراجع
 أوالً: المصادر :
 القرآن الكريم

أالد ال ابة في معرفة هر(، 632ابو الحالن عمي بن محمد  ت ، . ابن اةلير1
غ.بة ت، مصر، دار الشع ، الصحابة

، صحيح البراريهر(  256أبو عبد اهلل محمد بن إالماعيل  ت، .البراري2
 هر .1422، دار طوب النجا ، بيروت

تحقيب: محمد ، النن البيهقيهر(  458أحمد بن الحالين بن عمي  ت، .البيهقي3
 بةت .، دار الكت  العممية، بيروت، القادر عطاعبد 
تحقيب: أحمد ، النن الترمذي، هر (279محمد بن عيال   ت  ، . الترمذي4

 دار إحياء الترا  العربي بة ت  .، بيروت، محمد شاكر وآررون

إدار  ، الرياض، مجموع الجتاويهر(  728أحمد عبد الحميم  ت، .ابن تيمية5
 هر .1398، ءالبحو  العممية واالفتا

، صجة الصجومهر( 597أبو الجر  عبد الرحمن بن عمي  ت ، .ابن الجوزي6
 . 1ط، م1992، دار الجيل، بيروت

فتح الباري شر  صحيح هر(  852أحمد بن عمي  ت، .ابن حجر العالقةني7
 بة ت .، دار الجكر ، بيروت، البراري

تحقيب: عبد اهلل بن عبد ، شر  العقيد  الطحاوية، ابن أبي العز، .الحنجي8
 م .1992، 4ط، مؤالالة الرالالة، بيروت، المحالن التركي وشعي  األرناؤوط

دار ، تا  العروس من جواهر القاموس، محمد مرتض  الحاليني، .الزبيدي9
 الهداية .

حققه: الهيل ، الم ازيهر( 124محمد بن مالمم بن عبيد اهلل  ت، . الزهري12
 م .1981، دار الجكر، دمشب، زكار
تحقيب: ، المعجم الكبيرهر( 362الميمان بن أحمد بن أيو   ، . الطبراني11

 . 2ط، م2983، مكتبة الزهراء، الموصل، حمدي عبد المجيد
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اةالتيعا  في هر( 463أبو عمر يوال  بن عبد اهلل  ت ، عبد البر.ابن 14
 م .2222، 1ط، دار االعةم، األردن، معرفة األصحا 

المكتبة ، بيروت، المصبا  المنيرهر( 772أحمد بن محمد  ت، .الجيومي15
 بةت .، العممية

دار ، بيروت، الجامع ألحكام القرءانهر( 671محمد بن أحمد  ت، .القرطبي16
 هر  .1387، لكتا  العربيا

زاد المعاد في هدي رير هر( 751محمد بن أبي بكر  ت، .ابن القيم الجوزية17
هر 1427، مؤالالة الرالالة، بيروت، تحقيب: شعي  وعبد القادر األرناؤوط، العباد
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القاهر ، ، مدار  الالالكينهر( 751محمد بن أبي بكر  ت، .ابن القيم الجوزية18
 بةت .، دار الجكر العربي

، بيروت، تجالير القرءان العظيمهر( 774أبو الجدا إالماعيل  ت، . ابن كلير19
 بةت .، دار المعرفة

الجصول في الير  هر( 774الحافظ ابو الجداء االماعيل  ت، . ابن كلير22
مكت  ، المدينة المنور ، تحقيب: محمد العيد ومحيي الدين مالتو، (الرالول  
 .هر 1422، 1ط، دار الترا 

، صحيح مالممهر( 261أبو الحالين مالمم بن الحجا  النيالابوري  ت، . مالمم21
 بةت .، دار إحياء الترا  العربي، بيروت

طبعة ، دار صادر، بيروت، لالان العر ، محمد بن مكرم، .ابن منظور22
 أول .

دار ، بيروت، الالير  النبويةهر( 218 ت، أبو محمد عبد الممك، .ابن هشام23
 بةت .، الترا  العربيإحياء 
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Abstract 

The look to the future importance in the reform of society in 

the emphasis on Islamic values to reach purpose and avoid 

potential problems, it requires knowledge, skill and determination 

and will and is meant to bring good or ward off harm.  

It was stipulated that the Sunnah on many future events and 

changes that will take place and warned that doing things and you 

want to do other things, one of the unseen, who revealed God to 

him and was authorized in revealing to us to guide us as it will be 

before it falls, and to look to the future is of great importance to 

what we see progress Nations at the present time because of 

looking them to future and planning and the lack of interest of the 

Muslims of that which led to the spread of corrupt morality 

religiously forbidden. Such as spyware and coming to the priests 

and others, which is grown in the hope of the nation and deny the 

negative perception in the minds of Muslims .  

That explore the Prophet (peace be upon him) for the future 

during the notification of the Islamic message gives hope for the 

Muslims access to the target and community-building on solid 

foundations to gain access to the best ways to build an Islamic state 

in various fields with trust in God away from sorcery and fortune-

telling. 
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ابتداءًا بابن اسحاق ومختصر ابن ىشام، كتب السيرة النبوية الشريفة  

ووتوزعت بين كتب التاريخ العام، ويكاد ال يخموا كتاب تاريخ من السيرة النبوية 
الشريفة ، وانفردت بين ىذه المصادر كتب المغازي ، وعل أوسعيا مغازي 
الواقدي، وكذلك جاءت كتب الحديث النبوي الشريف وتفسير القرآن الكريم لتع 

 ر الميمة لمسيرة النبوية .من المصاد
والقارئ ليذه الكتب اجمعيا يجدىا ال تخمو مطمقًا من روايات عروة بن  

 الزبير، الذي يعد بحق رائد ىذه الروايات ومن أىم مصادر السيرة الثقات.
لعروة بن  وفي جيد عممي دقيق وموثق جاء كتاب مغازي رسول اهلل  

الخاصة بالسيرة، فيو ذو أسموب واضح  الزبير ليكزن متفردًا بين جميع الكتب
مباشر فيو الحيوية والسالسة بعيد عن المبالغة أو محاولة التأثير، وىذا ىو 

 عروة في رواياتو التاريخية التي توزعت بين المصادر التاريخية. وأسموبمنيج 
وفي محاولة لدراسة ىذا الكتاب موضحًا لمجوانب االقتصادية في ىذه  

ن ىذا الجانب لم يكن مطمقًا ىو اليدف بل جاء اما لممساعدة الروايات ، مع ا
 اليدف او لمضغط باتجاه الوصول إليو . إلىفي الوصول 

لذا فان ىذه الدراسة لما تشتممو من مختصر لسيرة المؤلف عروة بن  
الزبير أو لبعض الروايات التي نعتقد بانيا ذات مضمون اقتصادي ىي محاولة 

 قتصادية في صدر االسالم .ليس إال لمدراسات اال
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 اسمه ونسبه

مؤلف ىذا الكتاب عروة بن الزبير بن العوام بن خويمد بن أسد بن عبد 
. وأمو أسماء بنت أبي بكر الصديق )رضي اهلل (1)العزى بن قصي بن كالب 

 . (2)عنيما(
فيو قريشي النسب من جية أبيو وأمو ، وليذا نجده يفاخر بنسبو ويعتز  

 بو .
بن  افتخر بذلك أمام الحجاج بن يوسف الثقفي ، بعد استشياد أخيو عبد اهللوقد 

 الزبير.
بن مروان  كإلى الخميفة عبد المم كان عروة يتحدث عن أخيو عبد اهلل

ال أم لك" "ىـ فذكره بكنية "أبو بكر" فاستشاط الحجاج غضبا. وقال:  75سنة 
لي تقول :ال أم لك ، وانا ابن عند أمير المؤمنين؟ فقال لو عروة: ا آتكني منافق

عجائز الجنة ؟ "أمي أسماء بنت أبي بكر ،وجدتي صفية بنت عبد المطمب 
 رضي اهلل عنيم. (3)،وخالتي عائشة، وعمتي خديجة بنت خويمد"

  

                                 
ىـ( جميرة النسب،تحقيق د.ناجي 204ابن الكمبي، ابو المنذر ىشام بن محمد السائد )ت  (1)

،محمد ابن سعد، بن منيع أبو عبد اهلل البصري 96ص 1986،عالم الكتب ، 1حسن ط
ىـ( الطبقات الكبرى،تحقيق: أحسان عباس ، دار صادر، 230الزىري )ت

 .178، ص5م ،حـ1960بيروت،
ىـ( ،الطبقات،تحقيق اكرم ضياء العمري،مطبعة 204خميفة بن خياط ،)ت (2)

 .333م، ص1982-ىـ1402العاني،بغداد،
ىـ(،أنساب األشرف،تحقيق محمد حميداهلل ،مطبعة الجامعة 279البالذري،احمد بن يحيى ) (3)

 371ص 5القدس ح 
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ىو حواري  -أبو عروة-ىو أخو خديجة والزبير  -جد عروة-فالعوام 
رسول اهلل 

 (3)د وبابي محم (2)ويكنى ابى عبد اهلل (1)
 والدته:

اختمف المؤرخون في تاريخ والدتو ،فقد ولد في المدينة المنورة سنة ثالث 
وذكر ان والدتو لن خمقت من خالفة عثمان وقد  (4)وعشرين ،وقيل ست وعشرين

حج مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان)رضي اهلل عنو ( وربما كان ذلك في 
وقيل انو ولد سنة ثالثة وعشرين ،اذ انو أستصغر يوم  (5)سنة اربع وثالثين 

.  (7)كما ذكر ان والدتو كانت سنة تسعة وعشرين (6)الجمل ولم يشترك في القتال
. واما ىذا االختالف في الروايات التي ذكرت تاريخ والدتو فقد اعتقد احد 

ناء عمى اال انو اغمب الظن وب (8)االمرين  ان سنة والدتو كانت اثنتين وعشرين 
ماتقدم ان سنة ثالثة وعشرين ىي اقرب الى والدتو كما ذكر عن عدم مشاركتو 

 في واقعة الجمل.

                                 
 133ابن سعد،الطبقات،ح ، ص (1)

،تحقيق محمد ابراىيم زايد،دار ىـ(التاريخ الصغير 256البخاري، محمد بن اسماعيل )ت (2)
 232ص  1م ح1977التراث القاىرة 

ىـ( شذرات الذىب في اخبار من ذىب  1089ابن العماد الحنبمي ،أبو الفالح عبد الحي ) (3)
 . 102ص  1ح 1979،دار السيرة ،بيروت

ىـ( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  608ابن خمكان ، أبو العباس شمس الدين )ت (4)
 258ص 3،تحقيق إحسان عباس،دار صادر،بيروت، ح

 133، ص5ابن سعد ، الطبقات،ح (5)

 ىـ(،تيذيب التيذيب،مطبعة دار المعارف، 852ابن حجر العسقالني، احمد بن عمي)ت (6)
 183ص 7ىـ ح1336اليند،

ىـ(،تاريخ االسالم وطبقات المشاىير، مكتبة القدس ، 748الذىبي،ر احمد بن عثمان)ت (7)
 31ص 4ىـ ،ح1369القاىرة 

لعروة بن الزبير،مكتب  االعظمي، محمد مصطفى، مقدمة كتاب مغازى رسول اهلل (8)
   36م،ص1981التربية العربي لدول الخميج ، الرياض ،
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 ثقافته ومكانته العلمية

لقد كان السرتو ومحيطو العممي أثر كبير في نشأتو وثقافتو، وكان 
لخالتو عائشة )رضي الو عنيا( االثر الكبير فيو اذ قال عنيا "ماماتت عائشة 

وكان لوالدتو ونشأتو  (1) عنيا( حتى تركتيا قبل ذلك بثالث سنين")رضي اهلل
اىمية كبيرة في المدينة اذ اخذ من محدثييا النقاة حتى اصبح واحدًا من فقيائيا 

  (2)السبعة 
والشام ولقائو  (3)كما كان لرحالتو الى مصر واقامتو فييا سبع سنين 

نت امنيتو التي عمل عمى تحقيقيا وكا (4)بعممائيا والخميفة عبد الممك بن مروان
"امنيتي الزىد في الدنيا والفوز بالجنة في االخرة وان اكون ممن يروى عنو ىذا 

كما ذكر انو قد سافر الى البصرة وقد قدم عمى ابن عباس وىو عامل  (5)العمم"
وقد الف عروة كتبًا عدة اال انو  (6)عمييا وقد دار بينيما حوار ثم اجازة واعطاه

حرق يوم الحرة كتب لو فكان يقول بعد ذلك االن تكون عندي احب الي من اذا 
 (7)ان يكون لي مثل اىمي ومالي

 
 

                                 
 32، ص4الذىبي، تاريخ االسالم، ح (1)

 .182،ص7ابن حجر ،تيذيب التيذيب، ح (2)

 185ص 7م.ن، ح (3)

النبالء، تحقيق شعيب االرناؤوط واخرون،مؤسسة الرسالة ،بيروت الذىبي،سير اعالم  (4)
 445ص 5م ح1986

 258،ص3ابن خمكان، وفيات االعيان، ح (5)
 446،ص5الذىبي ، سير اعالم النبالء، ح (6)

 179،ص5ابن سعد ، الطبقات،ح (7)
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وقد قال عنو الواقدي: "كان عروة فقييا عالمًا حافظا ثبتًا حجة عالمًا 
ويذكر ابن خمكان عروة فيقول عنو )أول  (1)بالسير وىو أول من صنف المغازي"

 (3)وقال حاجي خميفة :يقال انو أول من ألف في السيرة (2)من ألف في السيرة(
فقد أطبق الكتاب والمؤلفون من القرن الثاني حتى اآلن (4)وكذلك ذكر السخاوي

عمى أن عروة بن الزبير كتب شيئا عن المغازي بل ألف كتابا في 
 (5)المغازي.ويذكر تمميذه الزىري "رأيت عروة بحرا ال تكدره الدالء"

بن الزبير يكتب األحاديث النبوية ويرفقيا مع رواتيا  وقد كان عروة
ويتأكد منيا حتى يكتبيا بشكميا الدقيق ، فقد روى "ىشام عن عروة عن أبيو 
،قال :قالت لي عائشة )رضي اهلل عنيا(:يا بني انو يبمغني إنك تكتب عن 
الحديث ثم تعود فتكتبو.فقمت ليا :اسمعو منك عمى شيء ثم أعود فأسمعو عمى 

وكان عروة  (6)يره ،فقالت :ىل تسمع في المعنى خالفًا؟ قمت :ال بأس بذلك "غ
يعرف جيدا مدى أىمية المعارضة في الكتابة لذلك كان يحث تالميذه عمى 
المعارضة في الكتابة . فقد" روى ىشام عن عروة عن أبيو أنو كان يقول 

 (7)كتب ":كتبت؟ فأقول نعم .قال: عرضت كتابك ؟ فقمت ال . قال :لَم ت

                                 
ىـ( البداية والنياية في التاريخ، تحقيق : 774ابن كثير،أبو الفداء إسماعيل بن كثير )ت (1)

 .19/ص4م ، ج 2005بيروت ،  –عمي معوض وآخرين ، دار الكتب العممية 

 586،ص 1وفيات األعيان ،ح (2)

كشف  ىـ(،1067حاج خميفة، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني الرومي الحنفي، )ت (3)
 1747،ص2اسماء الكتب والفنون،دار العموم الحديثة،بيروت ،ح الظنون عن

 48،ص1979اإلعالن بالتوبيخ في من ذم التاريخ ،دار الكتاب العربي، بيروت  (4)

ىـ( طبقات الفقياء، تحقيق أحسان عباس 476الشيرازي،ابو اسحاق،ابراىيم بن عمي)ت (5)
  59م ، ص1981،دار الرائد العربي ،بيروت ،

 205ىـ،ص1357ب البغدادي ،الكفاية ،طبعة حيدر اباد ،اليند الخطي (6)

 237م . ن. ص (7)
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" أما إذا نظرنا إليو من الزاوية العممية المجردة. فيمكننا ان نقسم معارفو 
 العممية الى اربعة اقسام:

 معرفتو بالشعر وروايتو لو. .1

 اسيامو في الفقو االسالمي. .2

 دورة في نشر السنة . .3

(1)دوره القيادي في إرساء قواعد المغازي والتأريخ" .4
 

 تاريخ وفاة عروة:

في وفاتو فقد ذكر انو توفى سنة  المؤرخون في والدتو اختمفو كما اختمف ا 
"مات عروة بن الزبير في  إذ قال ابن سعد:هـ 94. وقيل انو توفى سنة (2)ىـ93

 (3)أموالو في ناحية الفرع .ودفن ىناك يوم الجمعة سنة أربعة وتسعين"
 كتاب المغازي:  

لعروة بن الزبير برواية أبي األسود عنو.جمعو وحققو  كتاب مغازي رسول اهلل 
وقدم لو الدكتور محمد مصطفى االعظمي، وىذا الكتاب عمى أجزاء من أقدم ما 

 ، والكتاب معمومات جديدة عن سيرة رسول اهلل كتب في سيرة رسول اهلل 
 "وىو بحق من أقدم ما ألف في السيرة النبوية" 

 كما يشمل عمى ثالثة مالحق: 
 كتابات عروة إلى  الخميفة عبد الممك والوليد وغيرىا المتعمقة بالمغازي. .1

اسماء البدريين الذين لم يذكرىم عروة في مغازيو أو باألحرى لم يذكرىم  .2
 الييتمي عنو في مجمع الزوائد.

                                 
 49االعظمي ،مقدمة كتاب مغازي،ص (1)
، 1967خميفة بن خياط ، التاريخ، تحقيق أكرم ضياء العمري، مطبعة اآلداب النجف (2)

ىـ( المعارف، تحقيق ثروة 276؛ ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهلل بن مسمم)ت407ص
 68،ص1960عكاشة، مطبعة دار اآلداب، 

 .184،ص7؛ ابن حجر ،تيذيب التيذيب،ح182،ص5ابن سعد، الطبقات ، ح (3)



 

 

424 

 االقتصادية في كتاب مغازيالجوانب 
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

صفحة مصورة من كتاب سير أعالم النبالء،وفييا ترجمة ألبي األسود يتيم  .3
 غة .عروة .وذلك ألىميتو البال

ومن الفوائد الكبرى التي يحققيا نشر ىذا الكتاب تصحيح األخطاء التاريخية لدى 
الباحثين من حركة التأليف عند المسممين وخاصة فيما يتعمق بالسيرة النبوية. 
فإلي ما قبل مدة وجيزة لم تكن في أيدينا إال عدة أحاديث منتخبة من مغازي 

ىـ( بتيذيب ابن ىشام 151حاق)تىـ(وسيرة ابن إس141موسى بن عقبة)سنة 
 .(1)ىـ(207ىـ( وجزء من المغازي لمواقدي )ت218)ت 

 أسلوب عروة في الكتابة ومنهجه. 

يقول احد الباحثين "وأسموب عروة واضح مباشر فيو حيوية وسالسة بعيد عن 
المبالغة أو محاولة التأثير . وىو يميد أحيانا لممحادثة بمقدمة يضعيا من 

 (2)يخي ويجل الحديث مسمساًل متصاًل"موضوعيا التار 
 إما منيجو فيتمثل باالتي:

.في حين يذكرىا (3)نتيجة لحصره فانو ييمل اإلسناد في بعض روايتو  .1
. إذ انو ال يذكر االسنانيد في كل جزئية ،ويذكرىا (4)في روايات أخرى 

 حينما تشتمل التشريعات.

القرآنية كما ىو الحال في حديث عن غزوة بدر  تيستشيد باآليا .2
 .(5)مثال

                                 
 .807االعظمي، محمد مصطفى،مقدمة كتاب مغازي عروة،ص (1)

، م1980ر الطميعة لمنشر ، بيروت ، الدوري ،عبد العزيز ،عمم التاريخ عند العرب ، دا (2)
 . 61ص

ىـ(المغازي، تحقيق مارسون يوندرس،عالم 207بن عمر بن واقد )تالواقدي،محمد  (3)
 152م، ص1964الكتب،بيروت 

 286م.ن.ص (4)

ىـ(، احمد بن الحسين،دالئل النبوة ،تحقيق عبد الرحمن بن محمد 456البييقي، )ت  (5)
 372،ص2ىـ ،ح1839عثمان،المكتبة السمفية ،المدينة المنورة 
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يعني بالوثائق عناية فائقة وقد ذكر نصوص رسائل الرسول صمى اهلل  .3
 .(1)عميو وسمم إلى كثير من حائر القبائل والمدن

أورد أيضا أبيات الشعر في بعض رواياتو . وعندما سئل ما أرواك  .4
ي اهلل عنيا( ما كان ينزل لمشعر قال :"رواني ماضي رواية عائشة )رض

 .(2)بيا شيء إال أنشدت فيو شعرًا"

 اىتمامو باألنساب في المغازي. .5

 لعروة بن الزبير: الجانب االقتصادي لمغازي رسول هللا 

قومو وغيرىم إلى دين اهلل والدخول في اإلسالم  دعاء الرسول  [
 *]واليجرة إلى الحبشة

يعني  –"عن عروة .انو كتب إلى عبد الممك بن مروان :إما بعد فانو 
ولما دعا قومو لما بعثو اهلل من اليدى والنور الذي انزل عميو،  – رسول اهلل 
عنو أول ما دعاىم.وكادوا يسمعون لو حتى ذكر طواغيتيم ، وقدم ناس  الم يبعدو 

.فمما فعل ذلك بالمسممين من الطائف من قريش ليم أموال ، أنكروا ذلك عميو ..
أن يخرجوا إلى ارض الحبشة . وكان بالحبشة ممك صالح  أمرىم رسول اهلل 

يقال لو النجاش ال يظمم أحد بأرضو، وكان كان يثنى عميو مع ذلك صالح، 
وكانت أرضو الحبشة متجرًا لقريش يتجرون فييا، يجدون فييا رغافًا من الرزق 

فاذىب إلييا عامتيم لما فروا بمكة  بيا رسول اهلل  ،وأمنا ومتجرًا حسنًا، فأمرىم
فمكث لذلك سنوات ينشدون عمى من  اوخاف عمييم الفتن ،ومكث ىو فمم يبرحو 

 (3)أسمم منيم"

                                 
ىـ(،كتاب األموال تحقيق محمد حامد الفقي، القاىرة 224)تأبو عبيد ،القاسم بن سالم  (1)

 .13ىـ،ص1353،

 .426،ص4الذىبي ،السير،،ح (2)

 104عروة بن الزبير، المغازي، ص (3)
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وفي ىذه الرواية مضمونان اقتصاديان ، إما األول إال ىو "قدم من 
مياًل الطائف من قريش ليم أموال". فالطائف مدينة عمى بعد خمسة وسبعون 

إلى الشرقي من مكة عمى ربو عالية يبمغ ارتفاعيا عن سطح البحر خمسة 
 .(1)األلف قدم عمى ظير جبل غزوان

فمقد كانت عالقات مالية كبيرة بين تجار قريش وأىل الطائف وكانت 
وكانت ىناك  (2)لعامة قريش أموال بالطائف يأتونيا من مكة فيعممونيا

أما الحبشة فبالرغم من البعد الجغرافي ووجود  (3)تعامالت بالربا بين الطرفين
عالقات تجارية كبيرة بين الحبشة ومكة . ففي اإليالف  الكىن البحر إال أن

التي أخذتيا قريش مع القبائل والمناطق التي تتاجر معيا  فقد" أخذ عبد 
  (4)شمس حبال من النجاشي األكبر"

الشتاء إلى اليمن  أن قريشًا ألفوا الرحمتين في (5)وذكر البالذري
والحبشة والعراق وكما كانت ىنالك عالقات سياسية واجتماعية إذ تنافر عبد 

 (6)المطمب أوال إلى النجاشي الحبشي ولكنو أبى أن ينفر بينيما"

                                 
   24االصطرخي،أبو القاسم،إبراىيم بن محمد ،مالك المماليك ، مطبعة القاىرة،ص (1)
مصطفى الصفا وآخرين، دار الكتب  ىـ( السيرة النبوية ،تحقيق218أبو محمد عبد الممك )(2)

 . 420م ، ص2011العممية ، بيروت ، 

ىـ( جامع البيان عن تأويل آي القران الكريم ،تحقيق 310الطبري، محمد بن جرير )ت (3)
 66ص 3ح 2م 1958أحمد محمد شاكر،دار المطارق، مصر، 

اريخ ،تحقيق عبد اهلل ىـ( الكامل في الت630ابن األثير أبو الحسن عمي ابن أبي األكرم ) (4)
 . 10م ، ص1987القاضي ، دار الكتب العممية ، بيروت ، 

ىـ( ، أنتساب اإلشراف، تحقيق : سييل زكار ، 279البالذري ، أحمد بن يحيى عيسى )ت (5)
،ابن سعد،الطبقات 66،ص1، ح 1م ، ط1966ورياض زركمي ، دار الفكر ، بيروت ، 

 75،ص1ح

 4يخ العرب قبل اإلسالم. دار العمم لمماليين ،بيروت، حعمى، جواد،المفصل في تار  (6)
 79ص
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عمى أن السبب الرئيس لميجرة إلى الحبشة ىو  (1)مع اتفاق المصادر 
 االضطياد والبالء والشدة والفتنة في الدين. 

عني انو لم تكن ىناك دوافع أخرى إلى جانب السبب األساس ال ي
 كالسبب الديني أو السياسي أو االقتصادي...

ويالحظ أن السبب االقتصادي لم يكن غائبا عن دوافع اليجرة إلى 
الحبشة. وذلك الن قريشا قد مارست ضغطا اقتصاديا قويا ضد من اسمم. 

التجارة المكية .فال غرابة أن يسعى  وكانت الحبشة احد األقطار التي تتجو إلييا
الرسول صمى اهلل عميو وسمم إلى إنقاذ أتباعو من الضغط االقتصادي الذي 

عمى تجارة مكة مع  قفرضو عمييم تجار مكة والعمل بعد ذلك عمى التضيي
، ولمعرفة قريش بالجوانب (2)األحباش بعد توثيق أواصر العالقة معيم

قد أن المياجرين قد سمكوا الطريق التجاري إلى االقتصادية في الحبشة ، ويعت
اليمن ثم الحبشة، فقد أخذت عمرو بن العاص ومعو اليدايا من الجمود 

 (3)نالمعروفة عند الحبشيي
 ]دخول بني ىاشم وبني المطمب في شعب أبي طالب[

في رواية عروة بن الزبير قال:" لما اقبل عمرو بن العاص من الحبشة 
إلى مكة قد اىمك اهلل صاحبو منعو حاجتو ،اشتد المشركون من عند النجاشي 

حتى ابمغ المسممين الجيد ،وأشدت عمييم البالء  اعمى المسممين كأشد ما كانو 

                                 
ىـ( المغازي، السير، التحقيق محمد 151ابن إسحاق أبو عبد اهلل ،محمد بن إسحاق،)ت (1)

( الطبري، تاريخ 15م )ص1976حميد اهلل ، معيد الدراسات واألبحاث والتعريب/الرباط 
( 2م )ج1967الرسل والمموك/تحقيق : محمد أبو الفضل إبراىيم/ دار المعارف /مصر

  328ص

م، 2005وسيط في السيرة النبوية ، دار ابن األثير،الموصل ،المالح ىاشم يحيى ،ال (2)
 143ص

 179ابن إسحاق،المغازي،ص (3)
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 وعمد المشركون من قريش فاجتمعوا مكرىم وأمرىم عمى أن يقتموا رسول اهلل 
 عالنية.

عمى أن فمما رأى أبو طالب ،جمع بني عبد المطمب فاجمع ليم أمرىم 
شعبيم ويمنعوىم ممن أراد فاجتمعوا عمى ذلك كافرىم  يدخموا رسول اهلل 

ومسمميم منيم من دخل حمية ومنيم نعل إيمانا ويقينا فمما عرفت قريش أن 
القوم قد اجتمعوا منعوا الرسول واجتمعوا عمى ذلك كافرىم ومسمميم. اجتمعو 

وال  موال يخالطوى ملسوى المشركون من قريش ،فاجتمعوا أمرىم عمى أن اليجا
 لمقتل . بيوتيم حتى يسمموا رسول اهلل  اوال يدخمو  ميبايعوى

وكتبوا بمكرىم صحيفة وعيودًا ومواثيق أن ال يقتموا من بني ىاشم ابدآ 
لمقتل .فمبث بنو  صمحا  والتخذىم بو رحمة وال ىوادة حتى يسمموا رسول اهلل 

فيين البالء والجيد وقطعوا عمييم ىاشم في شعبيم ثالث سنين واشتد عمييم 
إليو ليقتميم الجوع  امكة وال بيعا إال بادرو  ناألسوار فال يتركون طعاما يدنو م

بذلك سفك دم رسول اهلل  ايريدون أن يتناولو 
(1) . 

 ]حديث نقض الصحيفة[

"فمما كان رأس ثالث سنين تالحم رجال من بني عبد مناف ورجال من 
فيو من القطيعة فأجمعوا  االذين وقعو  اسواىم، وذكرو بني قصي ورجال ممن 

 (2)منو..." ةأمرىم في ليمتيم عمى نقض ما تعاىدوا عميو والبراء
  

                                 
 114عروة بن الزبير، المغازي، ص (1)

 116-115م . ن  ص  (2)
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 العقبة األولى 
عن عروة بن الزبير قال:" لما حضر الموسم حج نفر من األنصار من 

فاخبرىم خبر الذي اصطفاه عز  بني مالك بن النجار... فأتاىم رسول اهلل 
 (1)وجل ... فصدقوه وآمنوا بو"

نا نشير عميك بما نرى ، فأمكث  وذكر أم ىؤالء قالوا لرسول اهلل  "وا 
عمى اسم اهلل حتى نرجع إلى قومنا متخيرين بشأنك ، ونشدىم إلى اهلل ورسولو، 

عام المقبل ، فمعل اهلل يصمح بيننا ، ويجمع أمرنا... ولكن نواعدك الموسم من ال
    (2)الذي قالوه" فرفض رسول اهلل 

 ةالثاني ةالعقب
 ...ومع رسول اهلل األنصار"ثم حج العام المقبل منيم سبعون رجال من       

بالذي حضو اهلل عز وجل   العباس بن عبد المطمب. فمما حدثيم رسول اهلل 
 أنفسيميبايعوه ويمنعوه من  والى ما اإلسالم إلى، ودعاىم  والكرامة النبوةبو من 
شئت، قال: اشترط  : اشترط لربك ولنفسك مااوقالو  ، اوصدقو  أجابوا، وأمواليم
تمنعون  تمنعوني ما أنتشركوا بو شيئا. وان تعبدوه واشترط لنفسي  ال أنلربي 
 أنماوقال: "... من يبايع رسول اهلل  أول...وكان         (3)"وأموالكم أنفسكممنو 
 أنفسكمتخرجوه ترميكم العرب عن قوس واحد ، فأن كانت طابت  أن أنكمعمموا 

 (4)" أرضكم إلىفدعوه  واألوالد األموالبالقتال في سبيل اهلل ذىاب 

                                 
 123-121، صعروة بن الزبير، المغازي (1)

 123،  صم . ن   (2)

 . 125م . ن ص ( 3)
 . م.ن( 4)
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في رواية  (2)مام احمد بن حنبل إل، وا(1)وقد ذكر نص البيعة ابن قيم الجوزية 
 عن جابر. الزبير  أبيعن ابن خيثم عن  (3)والبييقي  األنصاريعن جابر 

 عمى السمع والطاعة في النشاط والكسل.  .1
 عمى النفقة في اليسر والعسر.  .2
 بالمعروف والنيي عن المنكر.  األمروعمى  .3
 تقولوا في اهلل ال تأخذ في اهلل لومو الئم.  أنوعمى  .4
وتمنعوني ما تمنعون منو أنفسكم  إليكمقدمت  إذاتنصروني  أنعمى  .5

 فبايعناه.  إليو، ولكم الجنة. فقمنا وأبناءكم وأزواجكم
قال:  الرسول  أن إمامو أبيرواية عن عامر الشعبي عن  (4)ابن حنبل  وأورد
 وأصحابيلنفسي  وأسألكمتعبدوه وال تشركوا بو شيئًا،  أنلربي عز وجل  أسألكم

. فعمنا ذلك إذا، قالوا فما لنا أنفسكمتأمرونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منو  أن
 قال: لكم الجنة ، قالوا : فمك ذلك. 

.  األولىبيعة العقبة  أوومع ذلك فمم يصمنا نص واضح مكتوب ليذه المعاىدة 
"أنيا كانت شفيية وليست شروط  (5)وبذلك يذكر الدكتور صالح احمد العمي 

                                 
فـي ىـدي خيـر العبـاد ، تحقيـق شـعيب األرنـؤوط وعبـد القـادر  المعـادزاد ابـن قـيم الجوزيـة ،( 1)

 . 46، ص3جـ لبنان،-بيروت،األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة
م 1946ابن حنبل ، مسند اإلمام احمد تحقيق احمد محمود شـاكر ، دار المعـارف مصـر ( 2)

 . 329، ص2، جـ
  (): )بايعنـا رسـول اهلل نـو قـالأ، وفي رواية عـن عبـادة بـن الصـامت 9، ص9( السنن، جـ3)

 األمر نازعال ت أن -2السمع والطاعة في عسرنا ومنشطنا ومركينا دائرة عمينا.  -1عمى: 
الئم )ابن حجر العسقالني،  لوموال نخاف في اهلل  -4كنا.  أينمانقول الحق  أن -3. أىمو

 ( .113، ص16فتح الباري، جـ
 . 119، ص4( المسند، جـ4)
 . 72، ص1، جـم1988، مطبعة المجمع العممي العراقي ،  الرسول ( الدولة في عيد 5)
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اتفاقية مدونة غير انو من المؤكد تأكيدىا عمى الجانب الحربي  أومكتوبة 
 والسياسي" . 

تكون  أنيجب  أنيان الباحث سيدرسيا من ىذا المنطمق عمى الرغم من إلذا ف
ترتبت عمييا  إذ أىميتيا. فضاًل عن التاريخيةالمراجع  أوردتومكتوبة بنص كامل 

 نتائج ذات مضمون اقتصادي ميم جدًا سنوضحو فيما يمي: 
المدينة والقوا ظروفًا صعبة حيث  إلى: عندما ىاجر المسممون المؤاخاة .1

 (1)وال عشيرة فواجيوا مشاكل مادية ومعنوية  أىللم يكن ليم في المدينة 
 إلىبخمسة شيور  في مكة. وبعد قدوم الرسول  أمواليمتركوا  ألنيم، 

.  (2)واألنصاربين المياجرين  ىثمان وقيل بناء المسجد النبوي آخ
وكانت ىذه المؤاخاة لحل مشكمة الحاجة لدى المياجرين. وذكر ابن 

بين المياجرين  ىما لبث بعد اليجرة أن آخ رسول اهلل  أن (3)ىشام
بمكة. فقام  أمواليمويغنوىم عما حرموا من  أولئكليكفل ىؤالء  واألنصار
 عمى اثر ذلك بما يأتي:  األنصار

عن الزىري عن  (4)واية لمواقديوفي ر  -اسكنوا المياجرين في بيوتيم .2
العالء قالت: صار لنا عثمان بن مظعون وكان  أمخارجو بن زيد عن 

 .  (5)كثيرة عن المؤاخاة  أخرىفي منزلنا حتى توفى. وىناك حاالت 

                                 
 . 223-221، ص3البداية والنياية جـ -، ابن كثير504، ص 1( ابن ىشام ، السير ، ج1)
، المطبعــة األزىريـــة ،  شـــرح المواىــب المدنيــة لمقســـطالني محمــد عبـــد العظــيم، -( الزرقــاني2)

 . 373، ص3، جـالقاىرة 
 . 504، ص1( السيرة النبوية، جـ3)
 . 379، ص1( المغازي، جـ4)
 إنــيبــين عبــد الــرحمن بــن عــوف وســعد بــن الربيــع قــال ســعد:  ( انــو لمــا آخــى رســول اهلل 5)

 =إليــك أعجبييمــامــالي بينــي وبينــك شــطرين، ولــي امرأتــان فــانظر  سأقســم. األنصــار أكثــر
ىمك أل عبد الرحمن بارك اهلل لك في انقضت عدتيا فتزوجيا. وقا فإذا، أطمقيافسميا لي =

 ( 112، ص7جـ -الصحيح -)البخاري ؟سوقكم دلني عميو أين –ومالك 
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 ال – أراضييمأي  –كل فضل في خططيم  وىبوا لمرسول  األنصار أنبل 
 أن ابعد من ذلك حين قالوا لمرسول  إلىالمياجرين، بل ذىبوا  إخوانيمسكان 

  (1)شئت فخذ منا منازلنا. 
 أخواننافقالوا: "اقسم بيننا وبين  بساتينيم عمى الرسول  األنصارعرض  .3

بل : تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا : سمعنا  -فقال، ال -النخل
رسول  أنرواية لعبد الرحمن بن زيد بن اسمم:  (3)ابن كثير وأورد (2)واطعنا( 

 أموالنا: فقالوا إليكموخرجوا  واألوالد األموالقد تركوا  إخوانكمقال: " اهلل 
: وما ذاك يا رسول اهلل ؟ قال: ىم اقالو غير ذلك؟  أو –فقال  -بيننا قطائع

 نعم(.  :قوم ال يعرفون العمل فتكفونيم وتقاسمونيم التمر: قالوا
. حيـــث كانــت المؤاخــاة عمـــى الحــق والتــوارث بعـــد األرحــامالتــوارث دون ذوي  .4

بعضـــيم فـــي  أصـــيبحتـــى معركـــة بـــدر حيـــث  (4) األرحـــامالممـــات دون ذوي 
الكريمــة  اآليــةتــدفع مــواريثيم لمميــاجرين وقــد نزلــت  أنالمعركــة ممــا يتطمــب 

  وئوئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ   وئ  وئ  وئچ ىـــذه الحالـــة بقولـــو تعـــالى:  وأنيـــت

                                 
، ىـــــ( 626، شــــياب الــــدين )ت ، يــــاقوت الحمــــوي 380، ص 1( الواقــــدي ، المغــــازي ، ج1)

محمــد . ابــن ســيد الناس،86، ص5، جـــم 1995بيــروت ،  –، دار صــادر  معجــم البمــدان
األثــر فــي فنــون عيــون  ىـــ(،734احمــد اليعمــري فــتح الــدين ، )تبــن محمــد بــن محمــد بــن 

ـــــروت، ط، المغـــــازي والشـــــمائل والســـــير ـــــم، بي ـــــراىيم محمـــــد رمضـــــان،دار القم ـــــق: إب ، 1تعمي
 . 236، ص1جـ م،1993-ىـ1414

تحقيـــق : مصـــطفى ديـــب ، الجـــامع الصـــحيح ىــــ(،256محمـــد بـــن إســـماعيل، )ت( البخاري،2)
 . 8، ص5جـم، 1987-ىـ1407، 3البغا ، دار ابن كثير، بيروت ، ط

السـيرة ىــ( ،774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر القرشـي الدمشـقي، )ت ( 3)
، 2جـــــــ، 1لبنـــــان، ط–تحقيـــــق: مصــــــطفى عبـــــد الواحـــــد ، دار المعرفــــــة، بيـــــروت  النبويـــــة،

 . 379ص
 . 238، ص1، جـالطبقات -( ابن سعد4)
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 (1) چ   وئ  وئ  وئ  وئ  وئ    وئ  وئوئڈ  ڈ       ی  ی            وئ   وئ  وئ
 . 

الكثير من اجل تنفيذ )بيعتيم( معاىدتيم فصدقوا مع  األنصاروقد بذل 
 ويضع لرسول اهلل  أموالوالبراء بن معرور بثمث  أوصىفقد  رسول اهلل 
سعد بن عبادة  أنصبياني عن عبد اهلل بن محمد أل. وفي رواية ل(2)حيث يشاء

 األنصاروكان عمى  (3)بثمانين من المسممين يعشييم.  أىمو إلىيرجع كل ليمة 
  (4). إخوانيميعمقوا عذوق التمر في جوانب المسجد ليأكل منيا  أن

  رسول اهلل  ةىجر 
بكر  أبو فأرسل، بمكة أىموبكر منحو تروح عميو وعمى  ألبي"وكانت       

ستخرج رجال من اف اإلسالممؤتمنا حسن  أمينابكر  أبيعامر بن فييرة مولى 
 (5)يقط..."ر بني عبد بن عدي يقال لو ابن اال

ويريح  .مكةبكريمسي بكل خبر يكون في  أبياهلل بن  وكان يأتييما عبد      
 ةعمييما عامر بن فييره الغنم في كل ليمو فيحمبان ويذبحان ، ثم يسرح بكر 

 أنتاىم أو  األصواتىدأت عنيم  إذالو حتى  يفطن فيصبح في رعيان الناس وال
ببعيرىما وقد مكثا في الغار يومين وليمتين ثم  أصحابيماقد سكت عنيما جاء 

 (6) انطمقا."
 المسافة، فقد كانت وبسيطة ىينةلممسممين  بالنسبة أليجرةلم تكن ًا اابتداء      

                                 
 . 75اآلية  -األنفال( سورة 1)
 . 619، ص3الطبقات ، جـ -( ابن سعد2)
 األوفيـاءوطبقـات  األوليـاءحميـة ىــ( ، 1039األصفياني، أبو نعيم احمد بن عبد اهلل ، )ت (3)

 . 341ص ىـ، 1405،  4دار الكتاب العربي، بيروت، ط،
دار إحيـاء  شرح صحيح مسـمم،ىـ(، 676، أبو زكريا يحيى بن شريف بن مري، )ت( النووي4)

 . 107، ص7جـ ىـ،1392، 2لبنان، ط -التراث العربي، بيروت
 . 130عروة ، المغازي ص( 5)
 .  130عروة ، المغازي ص(6)
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ولم يكن جميع المياجرين قادرين الحصول عمى دابة الركوب لعدم  ةوبعيد ةشاق
فركبان  ةالقو  أىل أمافمنيم من كان يخرج مشاة "  ،أالقتصاديو إمكانيتيم

ماويتعقبون،  المسممين حينما ىاجروا من  أنكما (1)من لم يجد ظيرا فيمشون". وا 
 ،(2)يا ..."عند قوميم ،وقد تصرف بعضيم بيا وباع أمانوتركوا دورىم  مكة

طالب أخذىا وباعيا  أبيقام عقيل بن  ا رسول اهلل يوحتى الدار التي ولد في
 أبيباعيا متعب ابن  زوجة رسول اهلل  خديجة. وكذلك بيت بعد ىجرتو
واجبر المشركون صييب عمى ترك مالو مقابل السماح لو  (3) ليب لنفسو.

وفي  ( 4)صييب، ربح صييب"لما بمغو الخبر:ربح  "فقال رسول اهلل  باليجرة
بكر الصديق )رضي اهلل عنو( ،فقد كانت الجوانب  أبيوصاحبو  ىجره الرسول
المال ولو غنم  أصحاببكر كان من  أبي أن أوالمعالم ، واضحة االقتصادية
 وىو تاجر 

ون دليل الطريق الذي سيسمكونو والذي كبكر رجال ليأبو لذا فقد استأجر       
السيؤمن ليم الوصول دون معرفة قريش بيذا الطريق الغير مألوف طبعا  لما  وا 

بكر  وأبو استأجر الدليل.ويذكر ابن كثير النص التالي "واستأجر رسول اهلل 
بكر ولم  وأبو كان من قبل الرسول  االستئجارانو  أي (5)رجال من بني الدئل" 

عن الدليل  أودعتالراحمتين التي  إمابكر الصديق وحده . أبوستأجر ولم يكن الم
رسول اهلل  يا أنتبكر :"فخذ  أبوفقد قال  اليجرةليحضرىما ويستخدميما في 

لم  رسول اهلل  أن أي ( 6) بالثمن ." راحمتي ىاتين. فقال رسول اهلل  إحدى
                                 

 . 271،ص 3ابن سعد ، الطبقات ج( 1)
 . 499ابن ىشام ، السيرة النبوية ص( 2)
إخبـار مكـة، تحقيـق: رشـيد صـالح ممحـس ىــ(   244االزرقي ، أبو الوليد محمد )ت نحو ( 3)

 . 245ص  2م ، ج1979، دار الثقافة ،بيروت 
 . 477ابن ىشام ، السيرة ، ص ( 4)
 . 194ص  3البداية والنياية ، ج( 5)
 .195ص 3ابن كثير ، البداية والنياية ، ج (6)
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والسالم ثمن ة صالاليدفع عميو  أنيدفع عن الراحمتين بل  أنبكر  أبييقبل من 
 راحمتو .
الجياز  أحث:"فجيزناىما ةمن الغذاء.فقالت عائش اليجرةجياز  أما      

بكر قطعو من نطاقيا  أبيبنت  أسماءفصنعنا ليما سفرة في جراب، فقطعت 
الغنم في ة وكذلك يريح عمييما عامر بن فيير   ( 1) فربطت بو عمى فم الجراب"
  ( 2)كل ليمو فيحمبان ويذبحان"

بو قريش   أوعدت وىي ما إالىنالك مسألة ذات مدلول اقتصادي  أنكما        
 أسرت أوكل واحد منيما لمن قتمت  ديةبكر  وأبي بأن تجعل في رسول اهلل 
  ( 3) دينار. ألفالذىب  أىل، وعمى اإلبل أىلعمى  اإلبل،والديو مقدارىا مائو من 

 .ةمستقبمي ةمن منافع اقتصادي ةوعد وكتب لسراق وكذلك ما
 ]غزوة بدر[

سفيان بن حرب في عير لقريش من الشام ومعو سبعون  أبو"...ثم اقبل       
بن العاص  كانوا  وبن نوفل ، وعمر  ةراكبا من بطون قريش كميا، وفييم مخرم

يكن  لمبعير ، و  ألف، ويقال كانت عيرىم  مكة أىلتجارا بالشام ، ومعيم خزاين 
 أرسلوقد  ( 4) سفيان..." أبيبعث بيا مع  إالفما فوقيا  أوقيومن قريش  ألحد

 إلى" فرجع القافمة أخبارلتتبع  أصحابورسول اهلل) صمى اهلل عميو وسمم( بعض 
بدر  إلىوسمك  إلييمفخرج  ( 5)ستنفر المسممين لمعير "افأخبراه ف رسول اهلل 

سفيان ساحل البحر  أبوسمك عمى نقب بني دينار... فخرجوا يريدون العير، و 
 إلىساروا  أنيم إاليرجعوا  أن وأمرىممعو ،  ما أحرزقريش انو قد  إلىوكتب 

                                 
 . 195ص 3، ج م . ن ( 1)
 .م.ن (2)
 . 333ص 3الزرقاني ،شرح المواىب ج( 3)
 . 131وة ، المغازي ، ص عر ( 4)
 . 135ص  عروة ، المغازي ( 5)
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كان المسممون قد وجدوا وارد قريش عند  المعركةبدر والتقى الجيشان وقبل بدء 
العبدين ،فسأليما، فأخبراه  ثم دعا رسول اهلل ( 1)القميب فأخذوا غالمين " 

 كم القوم؟ قاال: ال عمم لنا بابي سفيان ، فسأليما رسول اهلل  البقريش ، وقاال: 
؟ فسميا  أمس أطعميمقال: من  رسول اهلل  أنندري واهلل ىم كثير . فزعموا 

 أول أطعميمرجال من القوم . قال : كم نحر ليم؟ قاال: عشر جزائر. قال: فمن 
 أن. فزعموا  ةتسعمن القوم فقال:كم نحر ليم؟ قاال:  آخر؟ فسميا رجال أمس

. يعتبر ذلك بتسع جزائر  واأللف التسعمائةقال: القوم مابين  رسول اهلل 
 (2)ينحرونيا يوما وعشر ينحرونيا يوما" 

بعض السرايا وقاد بنفسو غزوات لمالحقة  أرسلقد  كان رسول اهلل    
 إالومحاولة حصارىا اقتصاديا والتأثير عمى مصدر عيشيا الوحيد  مكةتجارة 
وخرج  ( 3) غزوة بواط ليتعرض لعير قريش.و سرايا  أربعفكانت ىناك  التجارةوىو 

من اجل  والمدينة مكةبين  ناحيةوىي  العشيرة إلىعميو الصالة والسالم واتجو 
ىذه  أن إالالشام  إلى مكةكانت قد خرجت من  ألمتيالتعرض لقافمة قريش 

ىذه  أن إلى أشيربأيام وقد  ليياإقبل وصول المسممين  العشيرةقد غادرت  القافمة
خروج  إلى أدىالمسممون بمصادرتيا عند عودتيا مما  أخبارىاقد تتبع  القافمة

 التجاريةمن اكبر قوافل قريش  القافمةوكانت  ( 4) بدر. معركة إلىقريش لحمايتيا 
وال قرشيو لو  بمكة عظام ، ولم يبقَ  أموالبعير وكانت فييا  إلفتضم " أنيا إذ

تبعث بالشيء التافو فكام  ألمراء أنبعث بو في العير حتى  إالمثقال فصاعدا ، 
 (5)دينار" ألففييا لخمسين  أنيقال ، 

                                 
 . وما بعدىا  135م.ن ص ( 1)
 . 137-138،  ص  م . ن ( 2)
 . 9-8ص  2ابن سعد  ، الطبقات ، ج( 3)
 .10ص 2ج عروة ، المغازي  ( 4)
 . 27ص 1الواقدي ، المغازي ، ج( 5)
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 إذاالضرر بقريش فيما  إللحاق كان يريده رسول اهلل  ولعل ىذا ما      
ليرد لممسممين المياجرين المذين تركوا  أخرومن جانب  القافمةاستولى عمى ىذه 

صادرتيا قريش وبذلك  ألمتي األمواليعوضيم عن ىذه  ما مكةفي  أمواليم
عمى  وأضارىمحقوقيم  باسترداديتحسن مستواىم االقتصادي ويرفع معنوياتيم 

عدوىم من ىنا دعا رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم المسممين بالخروج بمصادرة 
لعل اهلل ينفمكموىا  إليياخرجوا أ، ف أمواليمىذه عير قريش فييا  :"القافمةىذا 

 (1) (فأنتدب الناس

غير المسممين في الخروج معو  ةرفض السماح بمشارك رسول اهلل  أن إال
قائال  الغنيمةخرجا معو من اجل  المدينةالغنائم وقد رد رجمين من مشركي  ألجل

 (2) " .يخرجا معنا رجل ليس عمى ديننا  ليم:" ال
سؤال  األولى لموىمةتبدو كذلك  ال ألمتي الميمة االقتصاديةومن الجوانب       

ما  أساسلمعبدين عن عدد قريش ولم يجيبوه فقدر عددىم عمى  رسول اهلل 
البعير الواحد يكفي لسد حاجة مائو شخص من الغذاء  أن إذ اإلبليجزرون من 

 واإلفرادحاجو المجتمع  دراسةفي  ةميم إحصائية مسالفي اليوم الواحد . وتمك 
ىنالك من تطوع من قادة قريش لكفالة المشركين من  أنالغذاء . كما  إلى

 عمييم المطعمون . أطمقوالذي  الغذائية الحاجة

قال"  إذفقد قدر عمير بن وىب عدد المسممين  اإلحصائية الفكرةوبنفس       
جزور طعام ماكول  أكمةىم  إنمانقصوا...  أومقاتل زادوا شيئا  بثالثمائةحزرتيم 

 وجبة واحده كما ىو حال قريش. أي (3)"
والغنائم فقال :" وعاتب اهلل عز وجل النبي  األسرىموضوع ( 4)وذكر عروه       

                                 
 . 268ص  3ابن كثير ،البداية والنياية ، ج( 1)
 . 27ص  1الواقدي ، المغازي ، ج( 2)
 . 140عروة ، المغازي ص( 3)
 . 145، ص  م . ن ( 4)
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  العدو بالقتل فقال  أثخنوايكونوا  ال أنوكره الذي صنعوا  ااسرو والمؤمنين فيما
تريدون عرض  األرضحتى يثخن في  أسرىيكون لو  أنكان لنبي  عز وجل )ما

 (1)( اآلخرةالدنيا واهلل يريد عرض 
الغنـائم . وكانـت حـرام  أحـاللوالمؤمنين  ثم سبق من اهلل عز وجل لنبيو       

انـــو كـــان  . كــان فيمـــا يتحـــدث عــن رســـول اهلل  األمـــمعــل مـــن كـــان قــبميم مـــن 
ا اهلل عــز وجــل فــأنزل بمــا ســبق مــن قبمنــا فطيبيــ ألحــديقــول: لــم تكــن الغنــائم تحــل 

  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ    وئ   وئ  وئچفأنزل اهلل عز وجـل  (2)الغنائم  بإحاللكتابو 

ســبعين قتـــيال  المعركـــة"وقــد بمـــغ عــدد قتمــى المشـــركين فــي ىــذه ( 3) چ    وئ  وئ
 (4)"أسيراوسبعين 
مائــو وخمســين بعيــرا، وعشــرة  المعركــةوقــد كانــت غنــائم المســممين فــي ىــذه       

حمــراء حمموىــا معيــم  وقطيفــة،  كثيــرةلمعــدو، فضــال عــن جمــود  وأســمحوخيــول ، 
اختمـف المقـاتمون فـي كيفيـة اقتسـام  أنوفييـا نـزل قـول اهلل تعـالى بعـد ( 5) لممتاجرة

ـــــــــــــــــــــائم  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ                ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  پڦ  پ  پ  پ  ڦٱ  ڦ  ڦچ ىـــــــــــــــــــــذه الغن

 (6) چٿ  ٹ  
( 7)يخمسـيا "  أناهلل مـن غيـر  أراد غنائم بدر" عمى مـا وقسم رسول اهلل       

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٱچفممــــــا نزلــــــت 

خذ يقسـم الغنـائم وفقـا أ .( 8) چڦ  ڦ   ڦ  چ  چ  چ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ
                                 

 . 67سورة األنفال اآلية ( 1)
 . 145عروة ، المغازي ص( 2)
 . 68سورة األنفال اآلية ( 3)
 . 714- 706ابن ىشام ، السيرة ص( 4)
 . 102ص  1الواقدي ، المغازي ج( 5)
 . 1سورة األنفال اآلية ( 6)
 . 10أبو عبيد ، األموال ص ( 7)
 . 41سورة األنفال اآلية ( 8)
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"فأربعـو منيـا لمـن أخماستقسم عمـى خمسـو  الغنيمةوكانت  اآليةوفقا الحاكم ىذا 
فربع هلل والرسول ولذي القربى . والربع  أربعو إلىقاتل عمييا، وخمس واحد مقسم 

الفقيـر الـذي  الضـيف الرابع البـن السـبيل وىـوو الثاني لميتامى ، والثالث لممساكين 
 (1) ينزل بالمسممين.

في  لم يشدد فييا رسول اهلل  إذمعينو  إليوفقد وضعت  األسرى أمل      
 أربعةفقد كان فداء بعضيم" ارفعيم  المالية األسيرالفداء ، وذلك عمى قدرة 

مال ليم من  قوم ال ألي، ألف إلى،  ألفين إلى، آالف ثالثة إلى-درىم -أالف
، أسيرايوم بدر سبعين  " اسر رسول اهلل رواية وفي   "(2)عمييم رسول اهلل 

 ال المدينة وأىليكتبون  مكة أىل، وكان  أمواليموكان يفادي بيم عمى قدر 
 فإذافعمميم ،  المدينةعشرة غممان من غممان  إليويكتبون فمن يكن لو فداء دفع 

 (3)حذقوا فيو فدائيؤ"

 ]غزوه بني النضير  [
 إلى  أصحابوفي نفر من  بن النذير، قال:" خرج رسول اهلل  ةعن عرو       

قريش حين نزلوا  إلى نسبوابني النضير يستعينيم في عقل الكالبيين ، وكانوا قد 
 (4)" وأصحابو بأحد لقتال رسول اهلل 

 . وقد جاء من النبي  (5) الديةالعقل ىو دفع  أنوىنا البد من توضيح       
وقد ابن قدامو  ( 6)صمحا وال اعترافا ". عبدا وال العاقمة عمدا واليتحمل  قال :" ال

                                 
 . 14-13أبو عبيد ، األموال ص ( 1)
 . 129الواقدي ، المغازي ص ( 2)
 .  22ص  2ابن سعد ، الطبقات ج( 3)
 .  164المغازي ، ص( 4)
 .  27ص  3ابن حجر ، اإلصابة في تمييز الصحابة ، مطبعة السعادة ، القاىرة ج( 5)
 .  104ص  8بييقي ، السنن جال( 6)
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 ديةتتحمل  العاقمة ال أنال اعمم خالف بين العمماء عمى -قال : إذا : (1)قدامو 
 يجب.  أوالالقتل العمد سواء كان ذلك مما يجب القصاص منو 

 الذىب كمصر أىلوعمى  اإلبل أىلعمى  اإلبلمن  ةوالديو مقدارىا مائ      
بدفع دية القتيل غير  القبيمةتشترك  أناوجب  اإلسالم أن إال.  (2)دينار ألف

 (3) العمد منعا لمثأر .
 ]الحشر[

، فأخذوا السالح  أصحابوى فييم ، فأمر لاهلل تعا ألمر "فمضى الرسول       
 أزقتيم إلى، تحصنت الييود في دورىم . فمما انتيى  إلييم، ثم مضى 
،في  باألدنىيمكنيم من القتال في دورىم وحصونيم : فأمر  أنوحصونيم كره 

 رسول اهلل  تحرق وتقطع ...وقاضاىم أننخل لتيدم .وبا أنفي دورىم  األدنى
 ما إالمن الذي كان ليم  اإلبليحمموا بما استقمت بو  أنيجمييم وليم  أنعمى 

سممين ونزل لمم األموال أصبحتالنضير  وولما خرج بن (4)كان من حمقة السالح"
 (5)غيره ألحدولم يجعل  ن كريم ثم جعميا نفال لرسول اهلل آونزل في قسمتيا قر 

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ   چ  چ  چ  چ  چتعالى فقال (5)غيره

 (6) چڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڈ    ڇڇ  ڇ  ڇ

 األوليناهلل عز وجل من المياجرين  أرادفيمن  " فقسميا رسول اهلل       

                                 
ىـــ(،المغني فــي فقــو اإلمــام أحمــد بــن 620ابــن قدامــو، عبــد اهلل بــن أحمــد المقدســي، )ت ( 1)

 488ص  9ىــ ج 1348حنبل ،شرح مختصر الخرقي، مكتبة الرياض الحديثة ، الريـاض 
 . 

 .  333ص  3الزرقاني ، شرح المواىب ج( 2)
 1م، ج1960العمي ، صالح احمد ، محاضرات في تاريخ العرب ،مطبعة المثنى ، بغداد ( 3)

 .  164ص 
 . 164زي ، صاعروه ، المغ( 4)
 . 167م ، ن ص( 5)
 . 6 ةيآسورة الحشر ( 6)
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-دجانو  أبووىو -رجمين سماك بن اوس بن خرشو  األنصارمنيا  وأعطى
 الحقيق..." أبيسعيد بن معاذ سيف بن -زعموا  - وأعطى - حنيفوسييل بن 

(1) 
من بني النضير "خمسين  التي حصل عمييا الرسول  األموالنت اوك      

يم سيفا ، ويقال غيبوا بعض سالح وأربعين وثالثمائة،  ةدرعا، وخمسين بيض
ودورىم وبساتينيم .وبذلك تحققت موازنة  أراضييموكذلك   (2)وخرجوا بو"
 األموال  بتوزيع ىذه   قام الرسول  إذ،  المدينةفي  االقتصادية األوضاع

 ڍ  ڍ  ڇ  چ لقولو تعالى  ًا عطاء أيباعتبارىا " فيئا " 

ڱ  ڱ  ڱ   ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ  

 چ ں
(3).  

من غمتو لسد  لالستفادةثم استبقى جزءا قميال منو  فوزعيا الرسول 
زاد عمى ذلك كان يخصصو لمنفقات  سمو ، وما أمدةحاجات بيتو  وذوي قرباه 

 الغنيمةعن  األموال. وبذلك اختمف حكم ىذه  (4)الحاجة، ومساعدة ذوي  العامة
كما اشرنا في غنائم بدر. والبد من توضيح الفرق بين الفيء والغنيمة  الغنيمة

 والفرق بين ما حصل في بدر وبني النضير .
 يجافالفيء: لغة ))ما أفاء اهلل من أموال المشركين عمى المسممين بال حرب وال 

عميو، مثل جزيو والرؤوس وما صوكوا عميو، فيجب فيو الخمس أيضًا لمن قسمو 
 .(5)باقي يصرف بسد الثغور خيل وسالح وعدة وفي أرزاق أىل الفيء((اهلل، وال

اصطالحًا: الفيء بأنو ))ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عميو خيل وال ركاب، 
ألنيم تركوه فزعًا من المسممين وىربوا، والجزية، وعشر أموال دار الحرب إذا 

                                 
 . 167، المغازي ، ص ةعرو ( 1)
 . 377، ص1الواقدي، المغازي، جـ( 2)
 . 7 اآليةصورة الحشر ، ( 3)
 . 18-16، ص 8القران ، جـ إلحكامالقرطبي ، الجامع ( 4)
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة فيء باب اليمزة، فصل الفاء(  5)
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، ومال من نألرضييادخموا إلينا تجارًا، ونصف عشر تجارات أىل الذمة وخراج 
 .(1)خمس((يمات من المشركين وال وارث لو، وكل ذلك 

الغنيمة: لغة، الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة، واالغتنام انتيار الغنم، 
والغنيمة والمغنم الفيء، يقال غنم القوم غنمًا بالضم.. وغنم الشيء إذا فاز بو، 

عميو المسممون بخيميم وركابيم ونغنمو واغتنمو عده غنيمة، والغنيمة ما أوجف 
والغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة، وقير  .(2)من أموال المشركين

 .(3)الكفرة عمى وجو يكون فيو إعالء كممة اهلل تعالى، وحكمو أن ُيَخّمس
الغنائم، فقد اختمف الصحابة حول كيفيـة التصـرف بيـا فقـد روي عـن أما 

فشــيدت معــو بــدرا   رضــي اهلل عنــو قــال: خرجنــا مــع النبــي متبــن الصــا ةعبــاد
ثـارىم ييزمــون آفـالتقى النـاس فيــزم اهلل تبـارك وتعــالى العـدو، فانطمقــت طائفـة فــي 

 ، واحتمـت طائفـة بالرسـولجمعونوويقتمون، واكبت طائفة عمى العسكر يحوونو وي
   إلـــى اء النـــاس بعضـــيم فـــال يصـــيب العـــدو منـــو غـــرة، حتـــى إذا كـــان الميـــل، و

بعــض، قــال الــذين جمعــوا الغنــائم: نحــن حويناىــا وجمعناىــا، فمــيس ألحــد نصــيب 
،  : لستم بأحق منا نحن أحدقنا رسول اهللفييا، وقال الذين أحدقوا برسول اهلل

  پڦ  پ  پ  پ  ڦٱ  ڦ  ڦچ وخفنــا أن يصــيبو العــدو مــن غــرة واشــتغالنا بــو، فنزلــت:

   . فقســميا رسـول اهلل(4) چٿ  ٹ         ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ         ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ
. ونزلـــت الخمــس لقولـــو (1)، وفـــي روايــة عمـــى الســواء(5)عمــى فــواق بـــين المســممين

                                 
 .312ص 6ابن قدامو، المغني، ج(  1)
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة غنم(  2)
م، 1968بغــداد، -الجرجــاني، عمــي بــن مجمــد بــن عمــي، التعريفــات، دار الشــؤون الثقافيــة(  3)

 .209ص 1ج
 .1(  سورة األنفال اآلية 4)
ىــ(،  تفسـير 774(  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، )ت5)

 4ىـــ،  ج1401، 1بيــروت، ط –تفســير القــران العظــيم، تحقيــق: محمــود حســن، دار الفكــر 
 .4ص
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٱچ تعــــــــالى 

ــــين تعــــالى مــــا شــــرعو (2) چڦ  ڦ   ڦ  چ  چ  چ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ . ب
مــــن بـــين ســــائر األمــــم المتقدمــــة بــــإحالل الغنــــائم  األمــــة الشــــريفةمخصصـــًا ليــــذه 

والغنيمــة ىــي المــال المــأخوذ مــن الكفــار بايجــاف الخيــل والركــاب والفــيء مــا اخــذ 
مــنيم بغيــر ذلــك كــاألموال التــي يصــالحون عمييــا أو يتوفــون عنيــا وال وارث ليــم 

 .(3)والجزية والخراج ونحو ذلك
أموال الفيء والغنيمة فقال: وأموال الفيء والغنائم:  (4)قد فصل الماوردي

 ما وصمت من المشركين أو كانوا سبب وصوليا.

ربعة أيختمف الماالن في حكميا وىما مخالفان ألموال الصدقات من    
أوجو: احدىا إن الصدقات مأخوذة من المسممين تطييرا ليم والفيء والغنيمة 
مأخوذان من الكفار انتقاما منيم.والثاني إن مصرف الصدقات منصوص عميو 
ليس لالئمة اجتياد فيو وفي أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفو عمى اجتياد 

د أربابيا بقسمتيا في أىميا وال . والثالث إن أموال الصدقات يجوز أن ينفر األئمة
يجوز ألىل الفيء والغنيمة إن ينفردوا بوصفو في مستحقو حتى يتواله أىل 

 االجتياد من الوالة. والرابع اختالف المصرفين عمى ما ستوضح.
إما الفيء والغنيمة فيما متفقين من وجيين ومختمفان من وجيين: فإما   

ن المالين واصل بالكفر. والثاني إن حدىما إن كل واحد مأف إنفاقيماوجيا 
ما وجيا افتراقيما فاحدىما إن مال الفيء مأخوذ عفوًا  مصرف خمسيما واحد وا 

                                                                       
 .324ص، 5ج، المسند، ى( 241(  ابن حنبل، احمد )ت1)
 .41األنفال اآلية (  سورة 2)
 .35ص 4(  ابن كثير، تفسير القران العظيم ج3)
، األحكــــام الســــمطانية ى( 450(  المــــاوردي، أبــــو الحســــن عمــــي بــــن مجمــــد بــــن حبيــــب )ت4)

 . 126م ص1978-ى1398والواليات الدينية، دار الكتب العممية بيروت 
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. والثاني إن مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف ومال الغنيمة مأخوذ قيراً 
 الغنيمة لمصرف أربعة أخماس الغنيمة ما ستوضح إن شاء اهلل تعالى.

: إن كــل مــال وصــل مــن المشــركين عفــوًا مــن ســنبدأ بمــال الفــيء فنقــول  
يجــاف خيــل وال ركــاب أداء الخمــس ألىــل الخمــس مقســوما عمــى أغيــر قتــال وال ب

: ال خمـس فـي الفـيء ونـص الكتـاب فـي خمـس الفـيء خمسة. وقال أبـو حنيفـة
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  يمنع مخالفتو: قال اهلل تعـالى:

 .(1) چڳ  ڳ  
أحكام الخمس وأشار في شرحو ليا عمى اختالف  (2)قد بين الماوردي  

ول ىذه األقسام دون ذكر التفاصيل اختصارًا، وىي ابعض الفقياء في ذلك وسنتن
. والسيم الثاني سيم ذوي القربى. وىم بنو ىاشم وبنو عبد المطمب أسيم رسول

فيو بين  ىو ابنا عبد مناف خاصة الحق فيو لمن سواىم من قريش كميا يس
صغارىم وكبارىم وأغنيائيم وفقرائيم، ويفضل فيو بين النساء والرجال لمذكر مثل 
حظ األنثيين ألنو أعطى باسم القرابة، والحق فيو لموالييم وال ألوالد بناتيم ومن 
مات منيم بعد حصول المال وقبل قسمو كان سيمو منو مستحقا لورثتو. والسيم 

موت األب مع الصغر، ويستوي فيو لاجات. واليتيم الثالث لميتامى من ذوي الح
ال )   حكم الغالم والجارية، فإذا بمغا زال رسم اليتيم عنيما، لقول رسول اهلل

( والسيم الرابع لممساكين وىم الذين ال يجدون ما يكفييم من أىل يتم بعد حمم
ا. الفيء، الن مساكين الفيء يتميزون عن مساكين الصدقات الختالف مصرفيم

والسيم الخامس، لبني السبيل وىم المسافرون من أىل الفيء ال يجدون ما 
 ينفقون.       

قــــال أبــــو عبيــــد: ))األنفــــال أصــــميا جمــــاع الغنــــائم، إال إن الخمــــس منيــــا   
فـي  نفـالمخصوص ألىمو عمـى مـا نـزل بـو الكتـاب، وجـرت بـو السـنة، ومعنـى األ

                                 
 .7(  سورة الحشر اآلية 1)
 .127(  الماوردي، األحكام السمطانية، ص2)
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يـر إن يجـب ذلـك عميـو فكـذلك كالم العرب: كل إحسان فعمو فاعـل تفضـاًل مـن غ
النفــل الــذي أحمــو اهلل لممــؤمنين مــن أمــوال عــدوىم، إنمــا ىــو شــيء خصــيم اهلل بــو 

ميـا اهلل فألمـم مـن قـبميم، فناتطوال منو عمـييم، بعـد إن كانـت الغنـائم محرمـة عمـى 
قـال ))لــم    بـي ىريـرة عــن النبـيأحـديث عــن ال. وفـي (1)عـز وجـل ىـذه األمــة((

تحل الغنائم ألحد سود الرؤوس قبمكم. كانت تنزل نار فتأكميا، فمما كان يوم بـدر 
  وئ    وئ             وئ  وئچ . فـــانزل اهلل (2)ن تحـــل ليـــمأوقعـــوا فـــي الغنـــائم، قبـــل 

وفــي حــديث عــن ابــن جــريج عــن مجاىــد فــي  (3) چڈ    وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئ
اأَلنَفالِ َيْسأَُلوَنَك َعِن قولو تبارك وتعالى 

  ٱچ  قال: ىـي الغنـائم، ثـم نسـختيا  (4)

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

 .(5) چڦ  ڦ   ڦ  چ  چ  چ    ڦڤ  ڤ   ڤ
 ] ظةغزوة بني قري [

احكم بيننا وبينيم . فقال سعد احكم  رسول اهلل  أتى"...ونفد سعد حتى       
، وتسب ذرارييم ونساؤىم  أمواليمفييم بأن تقتل مقاتميم ، ويقسم سبييم ، وتؤخذ 

 . (6): حكم فييم سعد بحكم اهلل "  . فقال رسول اهلل 
ڇ  ڑ  ڑ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  ةظـوقد جاء في القران الكريم فـي بنـي قري

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ    ٹڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 (7) .چ

عمى المسممين  وأبنائيمونساؤىم  ظةبني قري أموال وقسم رسول اهلل       

                                 
 .306(  أبو عبيد، كتاب األموال، ، ص1)
 .314(  أبو عبيد، األموال ص2)
 .68(  سورة األنفال اآلية 3)
 .1(  سورة األنفال اآلية 4)
 .41(  سورة األنفال االية5)
 .188عروه ، المغازي، ص  (6)
 .27-26 اآليةحزاب ، سورة األ ( 7)
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، سيمين لمفرس وسيما لراكبو  أسيماخرج الخمس، وقسم لمفارس ثالثة  بعدما ما
وقعت فيو فيء  أولوسيما لمراجل ، وكانت الخيل يومئذ ستا وثالثين ، وكان 

سعيد بن زيد بسبايا  وبعث رسول اهلل ) : إسحاقالسيمان وخمس . قال ابن 
قد  نجد ، فأبتاع بيا خيال وسالحا . وكان رسول اهلل  إلى ظةمن بني قري

حصل عميو  . وكان ما(1) خنافةاصطفى من نسائيم ريحانو بنت عمرو بن 
 وخمسمائةدرع  الثمائةوثمن الرماح ،  وألفينسيف  وخمسمائة ألفاالمسممون 
 (2).  ةترس وجحف

 ]وكتاب الصمح  الحديبيةغزوة  [

 أن أربعوصالحتو عمى سنين  قال :"فيادنت قريش رسول اهلل  ةعن عرو       
 أوحاجا ،  مكة. فمن قدم  أساللوال  أغالل إاليؤمن بعضيم بعضا ، عمى 

من  المدينةمن. ومن قدم آالطائف فيو  إلى أواليمن  إلىمجتاز  أومعتمرا ، 
 المشرق فيو امن . قال : وادخل رسول اهلل  إلى أوالشام  إلىالمشركين عامرا 

وعمى انو  - كنانةقريش في عيدىا حمفاءىا بني  وأدخمتفي عيد بني كعب ، 
" إليومن المسممين لم يردوه  أتاىمومن  إلييممسمما رده  رسول اهلل   أتىمن 

(3) 
والذي جمعو من مراجع ومصادر مختمفة قد ذكر  (4)محمد حميد اهلل  أورده

 فكان اآلتي:  بأكمموالنص 
 باسمك الميم. .1

                                 
 .136، ص والنياية البدايةابن كثير ،   ( 1)
ــــار كفــــوري ، ( 2) ــــوم ، دار الفكــــر صــــفالمب ، م2005،  لمطباعــــةي الــــرحمن ، الرحيــــق المخت

 .225ص
 .194-193، المغازي، ص ةعرو ( 3)
ـــــائق السياســـــية ، ص4) ـــــد63-58( مجموعـــــة الوث ـــــي عتيـــــق عب ـــــو المفت ـــــرحمن  ، ونقميـــــا عن ال

 . 293-292العثماني، مجمة المؤرخ العربي، العدد، ص
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 ىذا ما صالح عميو محمد بن عبد اهلل سييل بن عمرو. .2
واصطمحا عمى وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيين الناس ويكف  .3

 بعضيم عن بعض .
يبتغى فضل اهلل  أومعتمرًا  أومحمد حاجًا  أصحابعمى انو من قدم مكة من  .4

 أومصر  إلىفيو آمن عمى دمو ومالو، ومن قدم المدينة من قريش مجتازًا 
 الشام يبتغي فضل اهلل فيو أمن عمى دمو ومالو[.  إلى

وليو رده عمييم. ومن جاء  أذنمحمدًا من قريش بغير  أتىعمى انو من  .5
 قريش ممن مع محمد لم يردوه عميو. 

 . (2)أغاللوال  أساللوانو ال  (1) مكفوفة ةبيننا عبي وان .6
يدخل في  أن أحبيدخل في عقد محمد وعيده دخمو، ومن  أن أحبوانو من  .7

 عقد قريش وعيدىم دخل فيو. 
فتواثبت خزاعة فقالوا: "نحن في عقد محمد وعيده". وتواثبت بنو بكر فقالوا:   -

 "نحن في عقد قريش وعيدىم". 
كان عام قابل،  إذاعامك ىذا، فال تدخل عمينا مكة، وانو ترجع عنا  وأنت .8

فأقمت بيا ثالثًا معك سالح الراكب: السيوف  بأصحابكخرجنا عنك فدخمتيا 
 تدخميا بغيرىا. في القرب وال

 ىذا اليدى حيث ما جئناه ومحمو فال تقدمو عمينا[.  أن]وعمى  .9

                                 
منطوية عمى ما فييا، ال تبـدى عـداوة. وضـرب العييـة مـثاًل )ابـن (عيبة مكفوفة: أي صدور 1)

 ( .332، ىامش ص3ىشام، السيرة، جـ
ـــن واألغـــالل(االســـالل 2) ـــة،  أوالخيانـــة،  األغـــاللفـــي النيايـــة:  األثيـــر: )قـــال اب الســـرقة الخفي

 –: وىــي الســمة اإلبــلانتزعــو مــن بــين  إذاواالســالل مــن ســل البعيــر وغيــره فــي جــوف الميــل 
لـيس الـدروع، واالسـالل. سـل السـيوف  األغـاللوقيل ىو العارة الطاىرة وقيـل  -السين بفتح

 ( .157األموال، ىامش ص-دي)أبي عب
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بكر  أبواشيد عمى الصمح رجال من المسممين ورجال من المشركين:  .10
الصديق، وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف، وعبد اهلل بن سييل بن 

وقاص، ومحمد بن مسممة. ومكرز بن حفص )ومن  أبيعمرو، وسعد بن 
 . (المشركين

 الجوانب االقتصادیت لمعاهدة الحدیبیت

الفقرة الثالثة من نص المعاىدة "وضع الحرب عشر سنين يأمن فيين الناس  -1 
 أعواممضت ستة  أنيم عن بعض". لقد جاءت ىذه المادة بعد ويكف بعض

 األموالكانت فييا السرايا والغزوات والمعارك الكبرى حيث يقتل الرجال وتسبى 
وتتعاظم الخسائر. وكانت كثير من السرايا تخرج من المسممين لقطع الطريق 

يجرة من ال األولخالل العام   كان ىم الرسول  أنعمى قوافل قريش وبعد 
معاىدة المدينة وتنظيم العالقات فييا وجو  إعالنتأمين استقرار المدينة وبعد 

ضعافلميمة خض شوكة قريش،   عنايتو  مركزىا ، فتحرك عسكريًا  وا 
لمحاصرة قريش اقتصاديًا من خالل اليجوم عمى ثروتيا الحيوانية وقوافميا 

 ت وىي: التجارية . ونذكر كمثال عمى ذلك بعض السرايا والغزوا
من اليجرة عقد لحمزة بن عبد المطمب  أشيرخروج سرية عمى رأس سبعة  .1

 . (1)لواء عمييا في ثالثين رجاًل ليعترض لعير قريش 
بواء: وىي غزاة ودان عمى رأس اثني ألفي غزوة ا  خروج رسول اهلل  .2

عشر شيرًا من ىجرتو يريد عيرًا لقريش فبمغ ىذين الموضعين ولم يمق 
 .(2)كيدا

 

                                 
 . 402، ص2الطبري، تاريخ الطبري، جـ ؛343، ص1، جـاإلشرافنساب أ( البالذري: 1)
 . 402، ص2تاريخ ، جـ -( الطبري2)
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حتى بمغ  أصحابوين من تفي مائ  في السنة الثانية لميجرة غزا رسول اهلل  .3
 ةبن خمف ومائ أميةيعترض لعير قريش وفييا  األولبواط في شير ربيع 

  (1)وخمسمائة بعير.  وألفانرجل من قريش 
يعترض لعير قريش حتى بدأت   في غزوة ذات العشيرة خرج رسول اهلل  .4

  (2)الشام. إلى
سرية عبد اهلل بن جحش حتى نزل بنخمة بين مكة والطائف يترصد خروج  .5

دما وتجارة من تجارة قريش ، أفمرت بو عير قريش تحمل زبيبًا و  اً قريش
 فاعترض ليا. 

بني بكر من كالب حيث شن غارة عمييم فقتل  إلىسرية محمد بن مسممة  .6
مسين المدينة وكانت الغنيمة خ إلىاق النعم ثم انحدر بعشر رجال واست

  (3)ثالثة آالف شاة. و ومائة بعير 
 وأصحابوسفيان اقبل  أبي أن  معركة بدر الكبرى حيث عرف رسول اهلل  .7

من الشام في قريب من سبعين رجاًل من قبائل قريش كميا، كانوا بتجارة 
وتجارتيم. فندب )عميو الصالة والسالم(  أمواليمبالشام فاقبموا جميعًا معيم 

وكان  –بدرًا   ، وقدم رسول اهلل األموالوحدثيم بما معيم من  أصحابو
 أبووغير  –الشام  إلىطريق ركبان قريش من اخذ منيم طريق الساحل 

 .  (4)سفيان الطريق وحدثت عمى اثر ذلك واقعة بدر 
وفي الجانب اآلخر كانت ىنالك غارات واستخدام لممال في المعارك من قبل 

 ممين ومنيا: المعسكر المعادي لممس

                                 
 . 407، ص2ـالطبري، ج ؛343، ص1نساب ، جـأ -( البالذري1)
 . 408، ص2الطبري، تاريخ ، جـ؛ 344، ص1نساب، جـأ( البالذري، 2)
 . 535-534، ص2المغازي. جـ -( الواقدي3)
-421، ص2الطبــــري، تــــاريخ، جـــــ ؛345-344، ص1، جـــــاألشــــرافنســــاب أ( الـــبالذري. 4)

422 . 
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زاري عمى فعيينة بن حصن بن حذيفة ال أغارفي السنة السادسة لميجرة  .1
 .  (2) بالغابة  رسول اهلل   (1)لقاح
في تجارتيا التي كانت في  أموالقريش قد خصصت كل ما كان من  أن .2

معركة بدر،  أثرىاسفيان التي نجت من المسممين وحدث عمى  أبيقافمة 
 آباؤىم أصيبخصصتيا لتجيز معركة احد. )فقد كمم رجال من قريش ممن 

خوانيم وأبناؤىم سفيان بن حرب ومن كانت لو في تمك العير  أباببدر. فكمموا  وا 
محمدًا قد وتركم، وقتل خياركم،  أنمن قريش تجارة. فقالوا: يا معشر قريش: 

 . (3)…( بيذا المال عمى حربو فأعينونا
التي  األحزاباستخدم العامل االقتصادي لتفتيت   رسول اهلل  أنكما 

 األنصاراجتمعت في معركة الخندق وان لم ينفذ ما حاول بو ذلك لعدم موافقة 
 إلى أرسلقد   عن ذلك بناءًا عمى رأييم. فقد كان رسول اهلل   وعدولو 
سفيان،  أبيبن حصن وىو يومئذ رئيس الكفار من غطفان وىو مع  عيينة

، وينصرف بمن معو األحزابيخذل  أنيعرض عميو ثمث ثمر نخل المدينة عمى 
رسول  فأرسلشطر ثمرىا حتى افعل ذلك،  أعطنيمن غطفان. فقال، عيينة: بل 

سعد بن معاذ وىو سيد األوس. والى سعد بن عبادة، وىو سيد  إلى  اهلل 
ينصرف بمن معو  أننصف ثمر نخمكم عمى  سألنيعيينة قد  أنالخزرج فقال: "

النصف ]فما  إال فأبىالثمث.  أعطيتو. واني األحزابمن غطفان ويخذل بني 
 أمرت: لو   بشيء فافعمو. فقال  أمرتكنت  أنتريان[" ؟ فقاال يا رسول اهلل 

 إالنعطييم  أنكما ولكن ىذا رأي أعرضو عميكما؟ " قاال: فانا ال نرى  ستأمرما 
  (4): "فنعم".   قال رسول اهلل  السيف .

                                 
 ( .595، ىامش، ص2. )الطبري، تاريخ، جـاأللبانالحوامل ذات  اإلبل: ألمقاح(1)
 . 595، ص2( الطبري، تاريخ الطبري، جـ2)
 . 500، ص2الطبري، تاريخ الطبري، جـ ؛409-399، ص1نساب ، جـأ( البالذري، 3)
 . 431-430، ص1نساب ، جـأ -( البالذري4)
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بان العامل االقتصادي كان من بين العوامل التي  اإلشارةوالبد من 
 أنكمسفيان "يا معشر قريش  أبوجعمت قريش تنسحب في ىذه الواقعة حيث قال 

 (1)لستم بدار مقام، لقد ىمك الخف والحافر وجدب الجناب فارتحموا فاني مرتحل" 
مشكمة التموين لمجيش وما معيم من الكراع  أنحيث يذكر صالح احمد العمي 

انسحابيم قبل  أسباب أىم. وكانت من األيامكانت تزداد خطورة عمى قريش بتقدم 
يحصموا عمى نتيجة حاسمة، ويالحظ انو رغم طول مدة الحصار لم تصل  أن

اعية، بما في ذلك منطقة زر  أيةالمؤونة من أو بالرجال  إمداداتالمحاصرين 
  (2)خيبر واليمامة. 

حد لمتجارة والثروة أيتعرض  أالومن ىذا فان صمح الحديبية يؤمن 
ن المنطقة ستأمن عمى إلدرء خطر معركة ف أموالوحد أن ال يعطي ا  الحيوانية و 

 معًا.  واألموال األفراد
 أوًا معتمر  أومحمد حاجًا  أصحابمن قدم مكة من  أنالفقرة الرابعة "عمى  -2

يبتغي من فضل اهلل فيو آمن عمى دمو ومالو . ومن قدم المدينة من قريش 
 . فضل اهلل فيو امن عمى دمو ومالو"والى الشام يبتغي من  أومصر  إلىمجتازًا 

مكة المكرمة البد وان  إلىالمعتمر الذي يقدم من المسممين  أوالحاج  أن
لصرفيا عمى مناسك الحج واإلقامة في مكة. كما وان كان  أموالتكون لديو 

 لألنفس اآلمنأي لقد حققت المعاىدة  -يبتغي التجارة فقد امن عمى دمو ومالو
لقريش الطريق التجاري وحرية  أمنتمكة. كما  إلىلممسممين القادمين  ولألموال

الشام خاصة  أومصر  إلىحركة القوافل التجارية التي تمر عبر المدينة المنورة 
قد تعاقد مع بعض القبائل العربية مثل   ن قريشًا عمى عمم بان رسول اهلل ا  و 

معبرًا  أراضييم، ولذلك كانت األحمرجيينة التي كانت تسكن سيف البحر 

                                 
 . 50، ص2الطبقات، جـ -( ابن سعد1)
، 1، جــــم1988، مطبعـــة المجمــع العممــي العراقــي ،بغــداد،   ( الدولــة فــي عيــد الرســول 2)

 . 242ص
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ن اتفاق المسممين معيم كان اليدف منو ا  الشام و  إلىلمقوافل التجارية المتجية 
 وأصحابو  وكذلك غزوات الرسول  (1)تضييق الخناق وتطويق قريش وعزليا. 

التي جعمت المنطقة تحت سيطرتيم ومنيا ما كان يقصد بيا تجارة قريش مثل 
 (3)التي كان يريد منيا قافمة لقريش وما حدث في معركة بدر  (2)بواء . ألغزوة ا

لبعض القبائل الواقعة عمى الطريق التجاري لقريش   وكذلك كسب الرسول 
 . (5)سمم أوخزاعة وغفار و  (4)ضمره  يمثل بن

وليو رده عمييم،  إذنمحمدًا من قريش بغير  أتىالفقرة الخامسة "عمى انو من   .3
 ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه عميو" . 

حيفًا قد لحق بيم ففي بدء كتابة المعاىدة حذفت  أنلقد رأى المسممون 
صفة )رسول اهلل( ثم جاءت ىذه المادة في المعاىدة فقال عمر بن الخطاب 

 أنيم. وحس المسممون  (6)في ديننا ؟ )*(فعالم نعطي الدنية  عنو( اهلل )رضي
كان لو رأي آخر فقد قال:  الرسول  أن إالقريش مال ليس بحق ليا.  أعطوا

 ألبي. ثم قال بعد ذلك  (7)، ولن يضيعني(أمره أخالفعبد اهلل ورسولو، لن  أنا)
جندل: اصبر واحتسب ، فأن اهلل جاعل لك ولمن معك من  أباجندل. )يا 

بصير  أبو أتاهالمدينة   ولما قدم رسول اهلل  (8)المستضعفين فرجًا ومخرجًا(. 

                                 
 . 44-42دبموماسية محمد، ص -( عون الشريف قاسم1)
 . 343، ص1، جـاألشرافنساب أ( البالذري. 2)
 . 369-344، ص1، جـم . ن ( 3)
 . 275-274، ص1الطبقات ، جـ -( ابن سعد4)
 . 29، ص1960، منشورات جامعة الخرطوم، ( عون الشريف قاسم : دبموماسية محمد5)

 . 331، ىامش ص3، جـالنبويةالخسيس )ابن ىشام ، السيرة  واألمرالدنية: الذل )*( 
 . 331، ص3ابن ىشام ، السيرة النبوية، جـ ؛611، ص2المغازي ، جـ -( الواقدي6)
 ، ص. 3( ابن ىشام، السيرة، جـ7)
 . 333، ص3، جـم . ن ( 8)
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  فرده "رسول اهلل … . وكان ممن حبس بمكة (1)ابن جارية  أسيدعتبة بن  –
 (2)حرب لو كان معو رجال!(  (*)مة محشأ: )ويل   ثم ىرب فقال رسول اهلل 

ي المروة عمى ساحل ذمن ناحية  –بصير حتى نزل العيص  أبو. وذىب  (2)
 الشام.  إلىالبحر بطريق قريش التي كانوا يأخذون عمييا 

رجاًل. وكانوا قد ضيقوا عمى قريش ، ال يظفرون  ونسبع إليوفاجتمع 
حتى احرقوا قريشًا. لقد  (3)اقتطعوىا.  إالقتموه، وال تمر بيم عير  إالمنيم  بأحد

مر ركب يريدون الشام ومعيم ثالثون بعيرًا. وكان ىذا آخر ما اقتطعوا. لقد 
  (4)كل رجل منيم ما قيمتو ثالثون دينارًا.  أصاب

 إثناءالمادة من المعاىدة ذات مضمون اقتصادي ظير  لذا فقد كانت ىذه
التوقيع عمييا. وبذلك كانت في  إثناءتطبيق المعاىدة ولم يكن واضحًا لمجميع 

فقد   رسول اهلل  إالصالح المسممين الذين اعتبروىا في البدء دنية لحقت بيم 
 بشكل آخر.  األموركان يفيم 

يدخل في عقد محمد وعيده  إن أحبجاء في المادة السابعة "انو من    .4
يدخل في عقد قريش وعيدىم دخل فيو" فتواثبت خزاعة  أن أحبدخمو ومن 

فقالوا "نحن في عقد محمد وعيده" وتواثبت بنو بكر فقالوا "نحن في عقد 
 قريش وعيدىم" . 

                                 
 . 337، ص3، ابن ىشام، السيرة جـ623، ص2( الواقدي، المغازي، جـ1)
الحـرب، )ابـن كثيـر، النيايـة،  بأسعار تشبيياأسعرىا،  إذاحرب ، يقال حش الحرب  محش (*)

 ( 230، ص1جـ
 . 338، ص3ابن ىشام، السيرة، جـ ؛626، ص2( الواقدي، المغازي، جـ2)
 .338، ص3ابن ىشام، السيرة، جـ ؛627، ص2( الواقدي، المغازي، جـ3)
 . 627، ص2( الواقدي، المغازي، جـ4)
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كان قد كتب قبل الحديبية  رسول اهلل  أن إلى اإلشارةوىنا البد من 
الظيران الواقعة عمى  ّمربمن غير الذين يقيمون  (1)اعة خز  يبعض بن إلىكتابًا 

العالقة  أنويبدو  (2)جية المدينة أو المستقرين بمكة.  إلىمسيرة يوم من مكة 
ة. فقد كانت خزاعة مسمميم ومشركيم مدمنذ  توخزاعة كان  بين الرسول 

  (3)صفقتيم معو ال يخفون عميو شيئًا كان. بتيامة  رسول اهلل  ةعيب
كبيرة حيث تسيطر عمى بعض  أىميةفان لمموضع الذي تسكنو خزاعة 

الطرق الخارجة من مكة حيث تقيم في المرتفعات الواقعة في ثمث الطريق بين 
  (4)المدينة، وابرز منازليم عسفان. 

حيث كانت تسير قوافل قريش نحو بالد الشام تسمك طريقًا يسير في الوديان 
انو  إاللمدينة والبحر رغم انو ال يمر بالمدينة التي تخترق جبال رضوي بين ا

  (1)غارة عمى القوافل القرشية. إال يمر بالغرب منيا بحيث يستطيع الرسول 
                                 

 إلـىخزاعة )بسم اهلل الرحمن الـرحيم. مـن محمـد رسـول اهلل  إلى  ( نص كتاب رسول اهلل 1)
بعد ذلكـم،  أماىو.  إال إلواهلل الذي ال  إليكمبديل، ويسر، وسروات بني عمرو، فاني احمد 

تيامــة عمــى واقــر بــو رحمــا انــتم  أىــل أكــرمنصــحكم، وان مــن  أضــعفــاني لــم آلــم بــالكم، ولــم 
لنفســي ولــو  أخــذتلمــن ىــاجر مــنكم مــا  أخــذتبعــد: فــاني  إمــاالمطيبــين. ومــن تــبعكم. مــن 

 وأنكــمحاجــًا. فـاني لــم اصــنع فـيكم منــذ ســالمت  أومعتمــرًا  إالســاكن مكـة  إال بأرضــوىـاجر 
ــا ىــودة  أمــاغيــر خــائفين مــن قبمــي وال مخفــرين.  بعــد، فانــو قــد اســمم عمقمــة بــن عالثــة وابن

، وان بعضـيا مـن ألنفسـيما أخـذااتبعيمـا مثـل مـا  وىاجرا وبايعا عمى من تبعيمـا واخـذ لمـن
 ( . 201ص األموال –عبيد  أبوبعض في الحل والحرم واني ما كذبتكم، وليحيكم ربكم. 

الصالة وآتى الزكاة وناصح فـي ديـن اهلل.  وأقاممن خزاعة. لمن آمن منيم  ألسممكما كتب  
بــاديتيم مــا  وألىــلدعــاىم.  إذليــم النصــر عمــى مــن دىميــم بظمــم، وعمــييم نصــر النبــي   أن

نيــمحاضــرتيم.  ألىــل ابــن . وكتــب العــالء بــن الحضــرمي وشــيد )ميــاجرون حيــث كــانوا وا 
 ( . 111حبيب، المحبر، ص

 . 34( عون الشريف قاسم، دبموماسية محمد ، ص2)
 . 535، ص2( الطبري، تاريخ ، جـ3)
 . 672، ص3( ياقوت معجم البمدان، جـ4)
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قريش، فمن الجانب االقتصادي لموقعيم  إلىبنو بكر الذين انحازوا  أما
حيث استوطنت بكر اليمامة بعد خروجيا من تيامة بسبب الحرب  أىميةكان 

 وأخذت (3)وتقدمت نحو العراق. (2)التي قامت بين القبائل ىناك وكنتيجة لمقحط. 
ديارىم بقولو" وديار بكر  (5)ويصف اليمداني  (4)الدولة الساسانية.  تغير عمى

  إلى )*(كاظمة إلىسيف  إلىالبحرين  إلىبن وائل من اليمامة 
 

  

                                                                       
 . 212، ص  في عيد الرسول  دولةصالح العمي، ال ،( احمد1)
 . 209، ص2( ياقوت الحموي، معجم البمدان، جـ2)
 . 1043-1042، ص3( البكري، معجم، استعجم، جـ3)
، تحقيــق ، عبــد المــنعم عــامر ، دار إحيــاء الكتــب الطــوال األخبــار، ، أحمــد داود( الــدينوري4)

 . 11، ص1960القاىرة ،  –العربية 
تحقيـــق: محمـــد األكـــوع ، دار الشـــؤون  صـــفة جزيـــرة العـــرب،الحســـن بـــن أحمـــد اليمـــداني، ( 5)

 . 169ص م،1989الثقافية، بغداد، 
 كاظمو منطقة بين البحرين والبصرة عمى رأس الخميج العربي. )*( 
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بكر  أبناء. وكانت مناطق بعض )**(فييت )*(العراق فاالبمة  فإطرافالبحر، 
  (1)خصبة كثيرة الخير حتى تغنى بيا شعراء ىذه القبيمة.  أماكن

كانت ىذه القبيمة تسيطر عمى بعض طرق التجارة مع قبائل تميم  أذن
تسيطر عمى منطقة زراعية ميمة تنتج القمح الذي  أنياالعراق كما  إلىالمارة 
ثمامة وىو من حنيفة  إلىما حصل  إلىىنا  اإلشارةمكة، والبد من  إلىيحمل 

،   صعب بن عمي بن بكر. حيث خرجت خيل لرسول اهلل  أبناءالذين ىم من 
  بو رسول اهلل  أتوارجاًل من بني حنيفة ال يشعرون من ىو؟ حتى  فأخذت

تقتل  أنيا محمد،  ايياً سمم يا ثمامة. فيقول: "أفيقول:   فكان يأتيو رسول اهلل 
، فخرج فتطير   تقتل ذا دم، وان ترد الفداء فاسأل ما شئت( فمن رسول اهلل 

.. ثم خرج معتمرًا، فمما قدم مكة قالوا: اإلسالمعمى   ثم اقبل، فبايع رسول اهلل 
ي اتبعت خير الدين دين محمد، وال واهلل ال صبوت يا ثمام؟ قال ! ال ، ولكن

 اليمامة إلىحبو من اليمامة حتى يأذن فيو رسول اهلل . ثم خرج  إليكميصل 
 مكة شيئًا فأضربيم.  إلىيحمموا  أنفمنعيم 

 أرحامنا: أنك تأمر بصمة الرحم، وأنك قطعت رسول اهلل  إلىوكتبوا 
  (2)وذلك قبل الحديبية.  -الحمليخمي بينيم وبين  أن إليو  فكتب رسول اهلل 

بني بكر وىم ليسوا بكر بن وائل بل احد قبائل كالب، قد نزلت كمب  أنويذكر 
ثم انتشرت في المنطقة حتى شممت غربي الفرات(.  األمرالجندل في بداية  ةدوم
ن كانت ىذه ىي التي إف (3)مكة.  إلىقرب بني كالب أسكن بكر فقد كانوا  أما

                                 
مدينــة البصــرة  إلــى: بمــدة عمــى شــاط  دجمــة البصــرة فــي زاويــة الخمــيج الــذي يــدخل ةاالبمــ)*( 

 (  .  77، ص1البصرة )ياقوت المعجم، جـ من أقدموىي 
المعجـم  -ىيت: بمدة عمى الفرات من نواحي بغداد ، فوق االنبار مجاورة لمبرية، )يـاقوت )**(

 ( . 420، ص5البمدان، جـ
 . 159، ص4( ياقوت الحموي، معجم البمدان، جـ1)
 . 57-56، صسياسية( محمد حميد اهلل: مجموعة الوثائق ال2)
 . 580، ص3عجم البمدان ، جـ( ياقوت، م3)
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االقتصادية تضمن كذلك بمرور القوافل  أىميتيادخمت في عيد قريش فان 
منطقة دومة الجندل االقتصادية فتوضح  وأىميةالتجارية خالل مناطق سكناىا 

فييا سوقًا كبيرًا كانت تمول المدينة بالمواد الغذائية ووقوع المنطقة بذاتيا  أنفي 
في السنة  رسول اهلل أرسلالشام . لذلك  إلىة عمى طريق القوافل التجاري

الخامسة لميجرة سرية بقيادة عبد الرحمن بن عوف لمسيطرة عمى ىذه المنطقة. 
(1)  

قبيمة كنانة ىي التي دخمت  أنوزيادة عمى ذلك يذكر صالح احمد العمي 
فكانت  (3)بكر ىو ابن عبد مناة بن كنانة.  أنومعنى ذلك  .(2)في عيد قريش 

السواحل  إلىديار كنانة في المنخفضات الساحمية الغربية من مكة، وىي تمتد 
الواقعة في الجنوب الغربي من مكة، فيي تخالط ضمرة وغفار وخزاعة من 

 (4)الشمال وىذيل في الجنوب. 
 لغزوة حنين األسمحةمن صفوان  استعارة رسول اهلل 

ذكرت لو عنده، فسألو  أداةفي  أميوصفوان بن  إلى رسول اهلل   أرسل      
 أنشئت  إن غصبا؟ فقال رسول اهلل  أتأخذىا األمان أينفقال صفوان :  إياىا

. فقال  إليكعمي حتى نؤدي  ضامنةعرتنييا فيي أفأمسكيا ، وان  أداتكتمسك 
فأعطاىا يومئذ _ زعموا _مائة درع  ااعتراكيصفوان: ليس بيذا بأس، وقد 

: اكفمنا حمميا . ان كثير السالح . فقال ليا رسول اهلل . وكان صفو وأداتيا
، احد زعماء  أميةصفوان ابن  أن(  1)ابن ىشام  . بينما يذكر (5)فحمميا صفوان

                                 
، 2ابــن ســعد الطبقــات، جـــ، 2، ابــن ىشــام، الســيرة، جـــ402، ص1( الواقــدي، المغــازي، جـــ1)

، 2تــاريخ ، جـــ –. الطبــري 341، ص1، جـــاألشــرافنســاب أالـبالذري،  ؛213، ص62ص
 . 163، ص17، جـ األرب، النويري: نياية 564ص

 . 255( الدولة في عيد الرسول، ص2)
 . 532، ص5، جـاإلسالمعمي. المفصل في تاريخ العرب قبل  ( جواد3)
 . 379( صالح احمد العمي، الدولة في عيد الرسول ، ص4)
 . 213، المغازي ، ص ةعرو ( 5)
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رسول اهلل )صمى اهلل  أن رواية(2)مكة وكان ال يزال مشركا بينما يذكر ابن كثير 
 إلىعميو وسمم ( استعار من صفوان ادراعا واتراسا.. فعاره مابين الثالثين 

 درعا .  األربعين
 ]غزوة حنين[

لما فتح اهلل  رسول اهلل  أنعن عروه .." األسود أبيعن  ةلييم أبوقال       
 ناحيةمن كل  أعداءهىوازن ... فيزم اهلل  إلىقرىا عينو . خرج أ، و  مكةعميو 

تباعيمحصبيم منيا ،   (3)المسممون يقتمونيم وغنميم اهلل نساءىم وذرارييم "  وا 
  ]تقسيم مغانم حنين[

 المؤلفةيوم حنين ، قسم في الناس في  اهلل عمى رسولو  أفاء" لما       
رسول اهلل  أنوعن رافع بن خديج عن جده  (4)شيئا " األنصارقموبيم ولم يعط 

،  اإلبلمن  ةئاقموبيم من سبي حنين م ةؤلفمال أعطى)صمى اهلل عميو وسمم ( 
 (5).  أولئكولم يبمغ بو  المائةالعباس بن مرداس دون  وأعطى
 (6) . نجران ألىل كتاب رسول اهلل      
وسمم نص كتاب رسول اهلل صمى اهلل عميو  (7)بعض الفقياء والمؤرخين أوردقد 

 الذي جاء فيو 

                                                                       
 . 440، ص ةالنبوي ةالسير ( 1)
 . 350، ص 4، جـ ةنيايلوا ةالبداي( 2)
 . 215_214، المغازي، ص ةعرو ( 3)
 . 218، صم.ن  ( 4)
 . م.ن( 5)
 . 225عروة المغازي ص( 6)
، ىــ2/1382يوسـف، يعقـوب بـن إبـراىيم. كتـاب الخـراج، المطبعـة السـمفية، القـاىرة، ط أبو( 7)

-76البمـدان، ص= =وجاءت بشيء من االختالف في بعض الكممات عند البالذري، فتوح
الوثــائق  -، ومحمــد حميــد اهلل286-285، ص2، ابــن حديــدة، المصــباح المضــيء، جـــ77

 . 142-140السياسية، ص
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 نجران:  ألىلىذا ما كتب النبي محمد رسول اهلل 

 وأفضلفي كل سوداء وبيضاء وصفراء وثمرة ورقيق.  أنكان عمييم حكمو  إذا
 ألفحمة، وفي كل رجب  ألفحمة. في كل صفر  ألفيعمييم وترك ليم عمى 

نقص فعمى االواق بحساب ، وما قضوا  أو. ما زاد الخراج أوقيةحمة، كل حمة 
خذ منيم بحساب، وعمى نجران مثوى رسمي عشرين أدرع  أوخيل  أومن ركاب 

 ليمة فما دونيا. 
كان كيد  إذاوعمييم عارية ثالثين فرسًا، وثالثين بعيرًا، وثالثين درعا 

رسمي فيو ضمان عمى رسمي حتى  أعارواباليمن دون معذرة. وما ىمك مما 
وممتيم  وأمواليم. ولنجران وحاشيتيا ذمة اهلل ورسولو عمى دمائيم ييمإليؤدوه 

من قميل  أيدييم، وشاىدىم وغائبيم، وكل ما تحت وأساقفتيموبيعيم ورىبانيتيم 
من سقيفاه وال واقفًا من وقيفاه، وال راىبًا من  أسقفاال يغير  أنكثير عمى  أو

جيش، ومن سأل منو  أرضيميطأ ، وال ايعاشرو  ال يحشروا وال أنرىبانيتو وعمى 
الربا من ذي قبل  أكلال يأكموا الربا فمن  أنحقًا فالنصف بينيم بنجران. وعمى 

فذمتي منو بريئة وعمييم الجيد والنصح فيما استقبموا غير مظمومين وال معنوف 
 عمييم. شيد عثمان بن عفان، ومعيقيب وكتب. 

ذكر المعاىدة باختصار شديد واختالف واضح  (1)اليعقوبي  أنغير 
جاء فييا: )بسم اهلل الرحمن الرحيم: ىذا كتاب من النبي محمد رسول اهلل لنجران 

كان لو عمييم حكمو في كل بيضاء وصفرا وثمرة ورقيق كان  إذاوحاشيتيا 
درىمًا  أربعونحمة من حمل االواقي قيمة كل حمة  ألفيذلك كمو ليم غير  أفضل
في رجب، وعمييم  وألفحمة في صفر  ألفنقص فعمى ىذا الحساب،  أواد فما ز 

ثالثون دينارًا مثواه رسمي شيرًا فما فوق. وعمييم في كل حرب كانت باليمن 
الربا منيم بعد  أكلدروع عارية مضمونة ليم بذلك جوار اهلل وذمة محمد. فمن 

                                 
 . 73، ص2جـ  ( تاريخ اليعقوبي،1)
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تأخذنا  أننخاف  ناإعاميم ىذا فذمتي منو بريئة( فقال العاقب يا رسول اهلل 
 بجناية غيرنا قال فكتب وال يؤخذ احد بجناية احد غيره، شيد عمى ذلك عمرو

 طالب.  أبيبن العاص والمغيرة بن شعبة وكتب عمي بن وا
يستخمص بعض  التاريخيةالمراجع  أوردتياالقارئ ليذه النصوص التي  إن

 المالحظات منيا. 
الجمل ال يغير من المعنى االختالف الموجود بين بعض الكممات و  أن .1

فرض عمييم جزية محددة ومساعدة  الرسول  أنحيث جميعيا تؤكد  ئاً شي
 رض اليمن. أالمسممين في حال حدوث معركة في 

 أكثرىنالك اختالف واضح وعدم اتفاق عمى الشيود حيث اختمفت  .2
بعض الشيود التي لم تذكر في نص  أسماءالروايات عن مثيالتيا فجاءت 

 آخر. 
 أبيالكاتب كان عبد اهلل ابن  أنتمفت الروايات في كاتب المعاىدة فذكر اخ .3

نقل لنا  (4)البالذري  أن. غير  (3)طالب  أبيوعمي بن  (2)ومعيب  (1)بكر
النجرانيين كانت  أيديدم. قال: وقد رأيت كتابا في آرواية عن يحيى بن 

طالب. وال  أبي، وكتب عمي بن أسفمونسختو شبييو بيذه النسخة وفي 
 .أقولادري ما 

دراسة ىذه المعاىدة توضح لنا مضمونيا االقتصادي فتبدو وكأنيا معاىدة  أن
 اقتصادية ببنودىا كافة حيث تتضمن ما يأتي:

                                 
 -ابـــن حديـــدة ،77-76الـــبالذري، فتـــوح البمـــدان، ص ،73-72يوســـف، الخـــراج، ص أبـــو( 1)

 . 286-285، ص2المصباح المضيء ، جـ
 . 188، صاألموال ،عبيد أبو( 2)
 . 73، ص2( اليعقوبي، تاريخ جـ3)
 . 77( البالذري، فتوح البمدان، ص4)
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لففي شير صفر  ألفحمة تدفع  ألفيفرضت ضريبة مقدارىا  .1 في  وا 
 رضيمأ"وىذه الحمل المسماة ىي الواجبة عمى  (1)يوسف  أبوشير رجب وقد قال 

سيم تقسم عمى رؤوس الرجال الذين لم يسمموا وعمى كل ارض و وعمى جزية رؤ 
ذمي  أوبعضيا من مسمم  أو أرضونجران. وان كان بعضيم قد باع  أراضيمن 
. فأما جزية رؤوسيم فميس أرضيمتغمبي. والمرأة والصبي في ذلك سواء في  أو

 عمى النساء والصبيان شيء". 
. وقولو "فما زاد )*( أوقية" يقول قيمتيا أوقية: قولو "كل حمة  (2)عبيد  أبووقال 

 األلفيننقصت عن  إذانقص فعمى االواقي" يعني الخراج الحمل. يقول  أوالخراج 
وقع عمى االواقي  إنما. فكان الخراج أوقيو األلفيبقيمة  أخذتزادت في العدد  أو

 ولكنو جعميا حماًل ألنيا تسيل عمييم من المال. 
 أوالزراعي  اإلنتاجمن خالل  أوبالفضة  األموالتدفع  أند حددت المعاىدة وق

 حمة فضة .  ألفيبما يعادل  أسعارىا أساسالثروة الحيوانية وتقيم عمى 
يمدوا المسممين الذين يمرون بيم بالمؤن كحقوق  أننجران  آىلعمى  .2

شيرًا  أودونيا  أويات بعشرين يومًا المضيافة وحددت مدة الضيافة في بعض الرو 
 نجران.  أىلتكون ىنالك ضيافة لممسممين عمى  أنال يتعدى الشير. أي  أو
محددة بثالثين درعًا وثالثين فرسًا وثالثين بعيرًا  إعارةتقدم نجران  إن .3

مشروطة بالحرب وما  اإلعارةىذه  أنعمى  أيضاً وفي روايات ثالثين رمحًا 
 يسببيا من كيد ومعرة.

                                 
 . 75( الخراج، ص1)
 . 190، صاألموال( 2)

مفـاتيح العمـوم،  -الـدرىم )الخـوارزمي أسـباع، وزن عشر دراىـم وخمسـة أواق: جمعيا أوقية)*( 
ترجمـة خالـد  -اإلسـالمية واألوزانالمكاييـل  -من الرطل )ىنـتس 1/12( . وتساوي 11ص

 ( .19، صم 1970، األردن -العسمي



 

 

462 

 االقتصادية في كتاب مغازيالجوانب 
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

المسممين ىناك  إلىنجران  أىلات االقتصادية التي يدفعيا ىذه الواجب وأمام
 حقوق ضمنتيا ىذه المعاىدة ليم وىي:

من  أيدييموبيعيم وكل ما تحت  أمواليمليم ذمة اهلل وذمة رسولو عمى  .1
 أليةالذمة من الناحية الشرعية  أىل أموالكثير. لذلك )لم تتعرض  أوقميل 

 . (1)خاصة بيم( أخرى ضرائب
كل ما يعيرونو لممسممين بعد االنتياء من السبب الذي  بإعادةضمان  .2

 دفعون ثمنو ألنيم ضامنين لو. فيلممسممين بموجبو وان تمف منيا شيء  أعيرت
من المحاصيل التي  أنتاجيميدفعوا عشر  ال أن، أي يشعرونال  أن .3

بالتأكيد من  أموالتزرع لدييم. وان ال يحشرون في المعارك وىذا الحشر يكمفيم 
 دواب وسالح ومؤن. 

منيم بظمم  أحدايظممون وان تدفع ليم حقوقيم كاممة. وان ال يؤخذ  ال أن .4
 آخر وربما كان ىذا في الديون والحقوق وااللتزامات المالية. 

وىنالك شرط ال يستفيد المسممون فائدة اقتصادية مالية ، فقد تبرئ منيا رسول 
لربا مسألة اقتصادية ميمة في المعامالت المالية الربا. وا أكلوىو  إال اهلل 

ألحد الشروط التي يخرج فييا  لذلك وضعو رسول اهلل  اإلسالموالتجارية حرمو 
عندما  عنو( اهلل )رضيالنجراني من المعاىدة لذلك اجمدىم عمر بن الخطاب 

 . (2)مارسوا الربا 
الخمفاء  وأكدىاىذه المعاىدة بقيت سارية المفعول  أن إلىىنا  اإلشارةوالبد من 
 العراق والشام.  إلى إجالءىمومن جاء بعدىم. حتى بعد  (3)الراشدون 

 ]غزوة الطائف[

                                 
 أىـل أحكـام ىــ(،751، )تبكـر أبـيعبـد اهلل محمـد بـن  أبـو( ابن قيم الجوزية، شمس الـدين 1)

 .149-140ص1م، جـ1961الذمة. نشره صبحي الصالح، دمشق ، 
 . 149-140، ص 1ابن القيم، احكام اىل الذمة ، جـ ( 2)
 . 77البمدان، ص( البالذري، فتوح 3)
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 (1)لثقيف .  وىذا كتاب رسول اهلل       
 "بسم اهلل الرحمن الرحيم". .1
 لثقيف.  ىذا كتاب من محمد النبي رسول اهلل  .2
ىو ، وذمة محمد بن عبد اهلل النبي  إالليم ذمة اهلل الذي ال اهلل  أنكتب :  .3

 : ةعمى ما كتب في ىذه الصحيف
 . أساءه أووادييم حرام محرم هلل كمو، عضاىو وحيده وظمم فيو وسرق فيو  أن .4
يدخمو عمييم احد من المسممين  الناس بوج، وال يعبر طائفيم وال أحقوثقيف  .5

 سواه بوادييم.  أوفي طائفيم في بنيان  ثواأحديغمبيم عميو وما شاءوا 
 وال يستكرىون بمال وال نفس.  يشعرونوال يحشرون وال  .6
ما تولجوا  وأينوا، ئوىم امة من المسممين، يتولجون من المسممين حيث ما شا .7

 ولجوا. 

 
 
 
 الناس بو حتى يفعموا بو ما شاؤا .  أحقفيو ليم، ىم  أسيروما كان ليم من  .8
مبرًا من اهلل. وما كان  )*(نو لواط إجمو فأما كان ليم من دين في رىن فبمغ  .9

 عكاظ برأسو.  إلىمن دين في رىن وراء عكاظ فانو يقضي 
سمموا عميو في الناس فإنو أوما كان لثقيف من دين في صحفيم اليوم الذي  .10

 ليم. 
 وأنفس غنميا مودعيا  أومال  أوفي الناس  وديعةوما كان لثقيف من  .11

 فإنيا مودا. إال أضاعيا

                                 
 . 226عروة ، المغازي ص ( 1)

 لواط : الربا.)*( 
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ما لشاىدىم. وما  األمنمال فان لو من  أووما كان لثقيف من نفس غائبة  .12
 ما ليم بوج.  األمنكان ليم من مال بميو فان من 

 ثقيف.  أمرتاجر فإن لو مثل قضية  أووما كان لثقيف من حميف  .13
ظمميم ظالم، فانو ال يطاع فييم في مال وال  أووان طعن طاعن عمى ثقيف  .14

 ن الرسول ينصرىم عمى من ظمميم والمؤمنون. ا  نفس، و 
 يمج عمييم من الناس فأه ال يمج عمييم.  أنومن كرىوا  .15
 فنية البيوت.أن السوق والبيع با  و  .16
، وعمى  أميرىمبعضيم عمى بعض، عمى بني مالك  إالنو ال يمر عمييم ا  و  .17

 .  أميرىم األحالف
 قريش فان شطرىا لمن سقاىا.  أعنابما سقت ثقيف من و  .18
ن لم يجد ا  قضاء قضوا، و  أىمووما كان ليم من دين في رىن لم يمط فان وجد  .19

من عام قابل . فمن بمغ اجمو فمم يقضو فانو  األولىجمادي  إلىقضاء فانو 
 قد الطة. 

 رأسو.  إالوما كان ليم في الناس من دين فميس عمييم  .20
ن فيو ست إباعو ربو فان لو بيعو. وما لم يبع ف أسيرمن وما كان ليم  .21

 فالئص، نصفان حقاق وبنات لبون كرام سمان. 
 ومن كان لو بيع اشتراه فان لو بيعو.  .22

شرعية ىو  أحكاملما فييا من  أنويبدو  (1)عبيدة  أبوىذه المعاىدة  أوردلقد 
عبيد  أبوىو كتاب فقو وليس تاريخ لذلك حرص  األموالكتاب  أنالسبب حيث 

بذكر شيء  إاليذكر ىذه المعاىدة بينما ال نجد ذلك في كتب السيرة والتأريخ  أن
 رسول اهلل  أنوذكر  (3)وابن سعد  (2)بسيط كما ىو الحال عند ابن ىشام 

                                 
 .190، صاألموال( 1)
 . 501، ص 1ج( السيرة النبوية. 2)
 .34-33، ص2( الطبقات الكبرى، جـ3)
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في بعض المصادر التأريخية  أخرىكتب لوفد ثقيف كتابًا وال يذكر أي تفاصيل 
بن اخالد  أنوذكرت  (4)وابن حبان  (3)والطبري (2)والبالذري (1)ل الواقدي مث

المراجع التأريخية فقد جاءت  أماسعيد بن العاص ىو الذي كتب الكتاب. 
 .  (6)وعون قاسم الشريف  (5)المعاىدة كاممة عند محمد حميد اهلل 

 الجوانب االقتصادیت للمعاهدة

وادييم حرام محرم هلل كمو، عضاىو وحيده وظمم  أنفي المادة الرابعة " .1
نص آخر يحرم فيو الطائف جاء  (7)عبيد  أبو" لقد ذكر أساءه أوفيو وسرق فيو 

 إلىفي الكتاب "بسم اهلل الرحمن الرحيم. ىذا كتاب من محمد النبي رسول اهلل 
 عضاه وج وصيده ال يعضد، وال يقتل صيده، فمن وجد بفعل شيئاً  أنالمؤمنين. 

من ذلك فانو يجمد وتنزع ثيابو. ومن تعدى ذلك فانو يؤخذ فيبمغ محمدًا رسول اهلل 
  وان ىذا من محمد النبي. وكتب خالد بن سعيد بأمر محمد بن عبد اهلل .

 -بو محمد رسول اهلل لثقيف،  أمررسول اهلل . فال يتعداه احد، فيظمم نفسو فيما 
ل اهلل التي كتبت لثقيف    عمي صحيفة رسو  -وشيد عمى نسخو ىذه الصحيفة 

طالب، وحسن بن عمي، وحسين بن عمي، وكتب نسختيا لمكان  أبيبن 
شيادة الحسن   إثباتوعبيد. وفي ىذا الحديث من الفقو.  أبوالشيادة". قال 

 والحسين. 
 عبيد "عضاىو" العضاه كل شجر ذي شوك.  أبوويفسر 

                                 
 . 967، ص3( المغازي ، جـ1)
 . 67فتوح البمدان، ص ؛467، ص1، جـ األشرافنساب أ( 2)
 . 99، ص3( تاريخ الرسل والمموك، جـ3)
 . 148، ص1( كتاب الثقات ، جـ4)
 . 237( مجموعة الوثائق النبوية، ص5)
 . 265( دبموماسية محمد، ص6)
 . 193ص األموال( 7)
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عطاءىاوىذا التحريم بالرغم من انو يخص سيادة ثقيف  شيء من  وا 
ما فيو من التحريم فيو جوانب اقتصادية مثل تحريم الرعي  أن إالاالستقاللية 

 (1)األثيراقتصادية محددة. ويقول ابن  أحكاموالصيد والسرقة والظمم وكميا ذات 
يكون التحريم  أنيكون عمى سبيل الحمى ويحتمل  أن"حرم محرم.. يحتمل 

 حرمو في وقت معموم ثم نسخ" .
بدخمو عمييم  الناس بوج، وال يعبر طائفيم وال أحق( وثقيف 5المادة ) في .2

سواه  أوفي طائفيم في بنيان  أحدثوااحد من المسممين يغمبيم عميو. وما شاءوا 
 بوادييم. 

داللة عمى االستقاللية وكانت الطائف تسمى وج  أيضاً وفي ىذه المادة 
ذه المادة مسألة مالية لم ، وفي ى (2)سورىا سميت الطائف  ىفمما حصمت وبن

البناء كان ال يحدث  أننجدىا في باقي المصادر والمراجع التأريخية حيث يبدو 
ليم رسول  أطمقاال بموافقة وربما كانت تدفع مبالغ مالية عمى ىذه الموافقة وقد 

 البناء في حدود الطائف وبوادييا. بينما لم يسمح لغيرىم بيذا. اهلل 
 يحشرون وال يعشرون وال يستكرىون بمال وال نفس.  ( وال6المادة ) أما .3

: وقولو )ال يحشرون" يقول: تؤخذ منيم صدقات  (3)عبيد  أبوقال 
. وقد كان إليويجمبوىا  أنقنيتيم، يأتييم المصدق ىناك، وال يأمرىم أالمواشي ب

 إلىالناس يذىب بالجمب  وأكثربعض الفقياء يفسر قولو "االجمب" عمى ىذا. 
عمييم الصدقة  إنما أمواليمالخيل. وقولو "ال يعشرون" يقول: ال يؤخذ منيم عشر 

نقل لنا رواية الوليد بن صالح  (4)البالذري  أنفي كل مائتين خمسة دراىم، غير 

                                 
ــــــنص الواقــــــدي دون 192، صاألمــــــوال( 1) ــــــذكر الشــــــيود )المغــــــازي، جـــــــ أن، وذكــــــر ال ، 3ي

 ( .973ص
 .67( البالذري. فتوح البمدان، ص2)
 . 192، صاألموال( 3)
 الزكاة والعشور.  أحكام، وما بعدىا حيث ذكر 68( فتوح البمدان، ص4)
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حدثنا الواقدي، عن محمد بن عبد اهلل، عن الزىري. عن ابن  -قال–صالح 
ثقيف  أعنابخرص ت أن أمر رسول اهلل  أنالمسيب عن عتاب بن اسعد "

 أبوكخرص النخل ثم يأخذ زكاتيم زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل، قال الواقدي. قال 
. وقال وكثيرةالصدقة من قميمو  أخذت باألرضوضع  إذاحنيفة ال يخرص ولكنو 

نصف  أوفبمغت خمسة اوسق ففيو الزكاة العشر  باألرضوضع  إذايعقوب 
. والوسق ستون صاعًا. وقال مالك ابن العشر. وىو قول سفيان بن سعيد الثوري

ذئب: السنة ان تؤخذ منو الزكاة عمى الخرص كما يؤخذ التمر  أبيانس. وابن 
 من النخل(.
 ذكر "عن جابر قال اشترطت ثقيف عمى النبي  (1)داود  أبو إن إال

 إذابعد ذلك سيتصدقون ويجاىدون  ال صدق عمييا وال جياد. فقال النبي  أن
ال  أنلـ "ال يحشرون" أي  أخرىعمييم يعطي صورة  إلجياد أناسمموا" ومعنى 

  (2)المغازي وال تضرب عمييم البعوث ويساقوا لمحرب. إلىيندبوا 
الناس بو حتى  أحقفيو ليم. ىم  أسير( "وما كان ليم من 8في المادة ) .4

رسول  نأ إال األسرىيفتدى  أنيفعموا بو ما شاءوا" وحيث كان في عرف العرب 
( فمن باع 21. وكذلك في المادة )ألسراىممن دفع بداًل ماليًا  أعفاىم اهلل 

فمو بيع وحدد سعر غير المباع بست قالئص، نصفان حقان وبنات  األسير
حين تمسكت بنو تميم مع  وىذا نفس ما فعمو رسول اهلل  )*(لبنون كرام سمان 

الفداء ست فرائض، ثالث حقاق  االقرع بالسبي من ىوازن فجعل رسول اهلل 
 وثالث جذاع. 

                                 
 . 28، ص3، ونقميا عنو ابن قيم الجوزية: زاد المعاد، جـ42، ص2( السنن. جـ1)
 . 362، ص3المواىب المدنية ، جـ -( الزرقاني2)

 ،، دخمــت فــي الخامســة واألخــرىوالحقــان مــن دخمــت فــي الســنة الرابعــة،  اإلبــلقالئــص:  )*( 
 .81/ص7ينظر: لسان العرب، ج
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خاصة بالطائف  إشكالياتمالية عالجت  أحكامبقية المواد فان فييا  أبا .5
الطائف كونيا تجارية  بالصطحانتيجة لما موجود فييا من مصالح اقتصادية 

خارج الطائف خاصة  أقواموصناعة وزراعية ولدييا عالقات تجارية متبادلة مع 
 مكة. 

( لما كان ليم من دين في رىن فبمغ اجمو لواط مبرأ 9المادة ) فجاء في
 أنعكاظ برأسو". ويبدو  إلىمن اهلل وما كان من دين وراء عكاظ فأنو يقض 

والجماعات والقبائل التي كانت تدين لثقيف بالتزامات مالية. قد  األفرادلكثير من 
 أموال أن أساسانتيزت فرصة ىذا الصراع، وتحممت من ىذه االلتزامات عمى 

 . (1)الكفار والمشركين، مباح وحالل لمن ألم بيا 
مميح بن  أبوخرج معيم )*(انو لما حزجو ليدم الرّية  (2)وقد روى الواقدي 

قتل وعميو دين.  أبي أنفقال مميح: يا رسول اهلل  األسودبن ا، وقارب  )**(عروة
 تقضية من حمى الرّية فعمت. فقال رسول اهلل  أنمائتا مثقال ذىب. فأن رأيت 

بن مسعود أبي. فأنو  األسود. يا رسول اهلل. وعن األسود: نعم. فقال قارب بن 
مات كافر. فقال  األسود أن:  قد ترك دينًا مثل دين عروة: فقال رسول اهلل 

 إذا : مطموب بو. فقال رسول اهلل  وأنا يّ الدين عم إنماقارب: تصل بو قرابة: 
 دينيما من مال الطاغية.  واألسودافعل. فقضى عروة 
ثقيفًا ستعامميم بالمثل، وتمغي من جانبيا أي مطالبو ليم  أنومما الشك فيو 
الطائف ،  أىل أقامكانت في حاجة لتنظيم . حيث  األمورعمييا. وكل ىذه 

                                 
 . 49، ص2جـ -السنن -داود أبو( 1)
 . 971، ص3( المغازي، جـ2)

 . 967، ص3المغازي، جـ أبا تعيدهصنم ثقيف الذي كانت   )*( 
ـــو الرســـول  وأجـــازعـــروة بـــن مســـعود الثقفـــي. قـــد اســـمم قبـــل قومـــو  )**(  يـــأتي ثقيـــف  أن ل

يوم الحديبية مرسل مـن قـريش.  فقتموه. وكان قد فاوض رسول اهلل  اإلسالم إلىويدعوىم 
 ( .964، ص3)الواقدي، المغازي، جـ
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الربا. والمصطمح الذي  أساسمكة، نظاميم التجاري عمى  أىلمثميم بذلك مثل 
رسول اهلل  أنويبين ذلك   (1)يرد في النص عن فكرة الربا ىو "المياط" أو "المواط"

  ليم رؤوس  أنتحميل الربا فقط اشترط عمييم  أعطاىملم يجعل ليم فيما
بعض المطالب لم  وفد ثقيف قد طمب من رسول اهلل  أن، حيث (2)أمواليم

يل قائاًل ل. فتكمم رئيس الوفد عبد يااإلسالميةشريعة يوافقيم عمييا لمناقضتيا ال
كميا ربا قال: لكم  أموالناالربا؟. قال: الربا حرام: قال: فان  أرأيت لمرسول 
َياَأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوَذُروا َما ، يقول اهلل تعالى:  (3) أموالكمرؤوس 

َبا ِإْن ُكنُتمْ  وقد جاء في سبب نزول ىذه اآلية انو   (4)ُمْؤِمِنينَ  َبِقَي ِمْن الرِّ
ماليم من ربا عمى الناس وما كان  أنعمى  عندما صالحت ثقيف النبي 

عتاب بن  عمييم لمناس من ربا فيو موضوع. فمما كان الفتح واستعمل النبي 
عمى مكة. وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من المغيرة.  أسيد
وليم عمييم مال كثير.  اإلسالم. فجاء اإلسالمن بنو المغيرة يربون ليم قبل وكا

 إلىيعطوىم ورفعوا ذلك  أنبنو المغيرة  فأبىفأتاىم بنو عمرو يطمبون رباىم. 
فنزلت ىذه اآلية. فكتب بيا رسول  رسول اهلل  إلىفكتب عتاب  أسيدعتاب بن 

الرضوا.  أنعتاب وقال:  إلى اهلل    (5)بحرب. فإذنيم وا 
( ثبت ليم ديونيم المسجمة لدييم دون فوائد ربوية وكذلك في 10المادة )

نفس غنميا مودعيا  أومال  أو( ما كان لثقيف من وديعة في الناس 11المادة )
وال يمكن  أصحابيا إلىتؤدى الوديعة  أن. أي مؤداه فإنيا أال أضاعيا أو

ركين وحتى بالنسبة لمقيطة كفار ومش أموالكانت  أنيا أساسمصادرتيا عمى 

                                 
 . 118( عون الشريف: دبموماسية محمد، ص1)
 . 194، صاألموالعبيد،  أبو( 2)
 .967-966، ص3( الواقدي، المغازي، جـ3)
 .278( سورة البقرة اآلية: 4)
 .66، ص3( الطبري، تفسير الطبري، جـ5)
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نفس غنميا احد في معركة فعميو  أوثقيف  أىلمال قد ضاع من  أحدا لقيفان 
: قال  اإلسالمخاصة لثقيف كان في  أموالثقيف، وبذلك حفظ  إلىيؤدييا  أن
خاصة ليم دون الناس مثل  إسالميمعبيد: انو شرط ليم شروطًا عن  أبو

ذلك  أعطاىم…. يدخمو احد يغمبيم عميو "تحريمو وادييم وان ال يعبر طائفيم، وال
 اإلسالميرغبوا في  أن إلىبالمؤلفة قموبيم،  ليتألفيم بو. كما فعل رسول اهلل 

نماوتحسن في نيتيم   لم يكن فيو نقض لمكتاب وال لمسنة.  يجوز من ىذا ما وا 
 أمرتاجرىم فانو لو مثل قضية  أويم ئ( ثبت حق حمفا13وفي المادة )

حمفاءىم االقتصاديون وخاصة  أوثقيف. وذلك لكي ال تقطع عالقاتيم التجارية 
ال يطاع الظمم لثقيف  أن( 14المادة ) وأكدتقبميم،  اإلسالمفي مكة التي دخمت 

يم ل وأجاز( مسألة البيع والشراء في سوق 15. وحددت ) واألنفسفي المال 
وىذا تنظيم اقتصادي يبدوا  األسواقكما يحصل في  أجازةالبيع عند بيوتيم بدون 

خاصة وقد  اإلسالمالعربية قبل  األسواقثقيف كما ىو في  أسواقانو كان في 
 (سوق عكاظ وموضوع الدين والرىان فيو. 9ذكر في المادة )

قريش فان  أعناب( فقد نصت عمى ما سقت ثقيف من 18المادة ) أما
.  (1)موضوع المساقات بعد ذلك  اإلسالميشطرىا لمن سقاىا. وقد حدد الفقو 

 أعنابىذه المادة قد جاءت حيث حاولت ثقيف بالفعل االستيالء عمى  أن إال
 (2)فقد ذكر البالذري  قريش بالطائف حين فتحت مكة من قبل الرسول 

من مكة فيعممونيا، فمما فتحت مكة  يأتونيابالطائف  أموال"وكانت لعامة قريش 
المكيين  أيديفي  أقرتفتحت الطائف  إذاطمعت ثقيف فييا حتى  أىمياواسمم 

                                 
 . 194-193، صاألموال( 1)
ـــل. فـــي 2) ـــة، دار الرشـــيداالقتصـــاالفكـــر ( محســـن خمي  -دي اإلســـالمي، منشـــورات وزارة الثقاف

 .61م، ص 1982بغداد، 
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 فبيذا اجبر الرسول  (1)وصارت ارض الطائف مخالفًا من مخاليف مكة.
  (2)ثقيف عمى احترام حقوق قريش في حالة المزارعة. 

 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 المصادر
 ىـ( 636ابن األثير أبي الحسن عمي ابن أبي األكرم )ت 
الكامل في التاريخ ،تحقيق عبد اهلل القاضي ، دار الكتب العممية ، بيروت ،  (1

 م. 1987

 ىـ( 151,محمد بن اسحقا,)ت ابن إسحاق أبو عبد اهلل 

بيروت ، -كتاب السير والمغازي، ، تحقيق : سييل زكار ، دار الفكر (2
 م .1978

 ,ىـ(4أبو القاسم, إبراىيم بن محمد )منتصف ق االصطرخي 

 م . 1961مسالك المماليك ، مطبعة القاىرة ،  (3
 ىـ( 656البخاري, محمد بن إسماعيل )ت 
 م .1977التاريخ الصغير،تحقيق محمد إبراىيم زايد،دار التراث القاىرة   (4

 ىـ( 679البالذري , أحمد بن عيسى )ت 

                                 
 .68( فتوح البمدان، ص1)
 . 119( عون الشريف قاسم: دبموماسية محمد، ص2)
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انتساب األشراف، تحقيق : سييل زكار ، ورياض زركمي ، دار الفكر ،   (5
، والجزء الخامس ، تحقيق : محمد حميد اهلل ، دار  1م ، ط1966بيروت ، 
 القدس.

 فتوح البمدان، تحقيق : محمد حامد ، مطبعة مصر.  (6

 ىـ(.456البييقي, احمد بن الحسين,)ت 
-ىـ1344المعارف العثمانية، السنن الكبرى ، حيدر آباد الدكن، دار  (7

 ىـ1345

دالئل النبوة ،تحقيق عبد الرحمن بن محمد عثمان،المكتبة السمفية ،المدينة  (8
 ىـ1839المنورة 

  , حاجي خميفة , مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني الرومي الحنفي
 ىـ(.1667)ت

 لبنان. -كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، دار العموم الحديثة، بيروت (9

 ىـ(645خميفة بن خياط )ت 
 م.1967التاريخ، تحقيق أكرم ضياء العمري، مطبعة اآلداب النجف  (10

 ىـ(.3534ابن حبان, أبي حاتم البستي )ت 

كتاب الثقات، وضع حواشيو : إبراىيم شمس الدين، دار الكتب العممية  (11
 م1988بيروت ،  –

 ىـ(645ابن حبيب أبو جعفر البغدادي )ت 

 م .1942لعثمانية، حيدرآباد، المحبر، دار المعارف ا  (16

 ىـ( 856ابن حجر العسقالني, احمد بن عمي)ت 

اإلصـــابة فـــي تمييـــز الصـــحابة ، تحقيـــق: عمـــي محمـــد البجـــاوي، مطبعـــة  (13
 السعادة ، القاىرة 

 ىـ 1336تيذيب التيذيب،مطبعة دار المعارف،اليند، (14
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فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  (15
 حمد بن سعود، الرياض، جامعة م

 ىـ(367, محمد بن عمي األنصاري)ت ابن حديدة 

 م1977دار المعارف العثمانية، حيدرآباد ،  المصباح المضيء ،  (16

 ىـ( 641ابن حنبل , اإلمام أحمد )ت 

مســند اإلمــام احمــد تحقيــق احمــد محمــود شــاكر ، دار المعــارف مصـــر   (17
1946 

 ىـ(  668ابن خمكان , أبي العباس شمس الدين)ت 

 وفيات األعيان ،تحقيق أحسان عباس،دار صادر، بيروت (18

  ىـ ( .463الخطيب البغدادي, احمد بن عمي بن ثابت )ت 

 م.1949تقييم العمم، تحقيق: يوسف الحسن، دمشق،  (19

  ىـ (866الجرجاني, عمي بن محمد بن عمي )ت 

 م 1968بغداد، -التعريفات، دار الشؤون الثقافية (20
 ىـ(.676, أحمد داود )ت الدينوري 

، تحقيق ، عبد المنعم عامر ، دار إحياء الكتـب العربيـة الطوال األخبار  (21
 م1960القاىرة ،  –

 ىـ(748الذىبي, احمد بن عثمان)ت 

 ىـ1369تاريخ اإلسالم وطبقات المشاىير، مكتبة القدس ، القاىرة  (22

اؤوط وآخرون،مؤسســة الرســالة ســير أعــالم النــبالء، تحقيــق شــعيب االرنــ (23
 1986،بيروت 

 الزرقاني, محمد عبد الباقي 
 ، المطبعة األزىرية ، القاىرة. شرح المواىب المدنية لمقسطالني (24

 ىـ(.966السخاوي, أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد, )ت 

 1979إعالن بالتوبيخ في من ذم التاريخ ، دار الكتاب العربي، بيروت  (25
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 ىـ( 636ابن سعد, محمد بن سعد )ت 

 1960الطبقات الكبرى، دار صادر،بيروت، (26

 ابن سيد الناس 

 ىـ.1356األثر في المغازي والسير، مكتبة القدس، القاىرة، عيون   (27
 ىـ( 476الشيرازي, أبو إسحاق,إبراىيم بن عمي)ت 

طبقات الفقياء، تحقيق أحسان عباس ،دار الرائد العربي ،بيروت  (28
،1981 
 ( 316الطبري, جعفر بن جرير )ىـ 

جامع البيان عن تأويل آي القران الكريم ،تحقيق محمد حمد شاكر،دار  (29
 1958المطارق،مصر  

تاريخ الرسل والمموك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم، دار المعارف  (30
 1967،مصر ، 

 ( 664أبو عبيد ,القاسم بن سالم)ىـ 

 ىـ1353قاىرة ،كتاب األحوال تحقيق محمد حامد النقي،ال (31

 ( 94عروة بن الزبير)ىـ 

 . كتاب مغازي رسول اهلل  (32

 ( 1689ابن العماد الحنبمي , أبو الفالح عبد الحي )ىـ 

 .1979شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،دار السيرة ،بيروت   (33

 (676ابن قتيبة, أبو محمد عبد اهلل بن مسمم )ىـ 

 1960المعارف ،تحقيق ثروة عكاشة،مطبعة دار اآلداب،  (34

 ( , 316ابن قدامو , أبي عبد اهلل)ىـ 

 ىـ.1348الرياض،  –المغني، مكتبة الرياض الحديثة  (35

 ىـ(.671القرطبي , محمد بن احمد )ت 

 .1967الجامع ألحكام القرآن، دار الكتاب العربي، القاىرة،  (36
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  ـــدين , بكـــر أبـــيعبـــد اهلل محمـــد بـــن  أبـــوابـــن قـــيم الجوزيـــة, شـــمس ال
 ىـ(.751)ت

فــي ىــدي خيــر العبــاد ، تحقيــق شــعيب االرنــؤوط وعبــد القــادر  زاد المعــاد (37
  االرنؤوط ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

 م1961الذمة. نشره صبحي الصالح، دمشق ،  أىل أحكام  (38

 ىـ( 774ابن كثير,أبو الفداء)ت 

 –البداية والنياية، تحقيـق : عمـي معـوض وآخـرون ، دار الكتـب العمميـة  (39
 2005بيروت ، 

  ىـ( 664الكمبي, أبو المنذر ىشام بن محمد السائد )ت 

 .1986،عالم الكتب ، 1جميرة النسب،تحقيق د.ناجي حسن ط (40

 

 ( 456الماوردي, أبي الجسن عمي بن محمد بن حبيب )ى 

األحكام السمطانية والواليات الدينية، دار الكتب العممية بيروت   (41
 م1978-ى1398

 ىـ(.676النووي, أبو زكريا , )ت 

 .1955شرح صحيح مسمم، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، مصر  (42
 ىـ(.733, )ت, شياب الدين أحمد النويري 

اإلرب في معرفة فنون األدب ، تحقيق: عمي البجاوي، المكتبة نياية   (43
 1976العربية، القاىرة، 

  ىـ(.  343اليمداني, الحسن بن أحمد, )ت 

تحقيــــق: محمــــد األكــــوع ، دار الشــــؤون الثقافيــــة،  صــــفة جزيــــرة العــــرب،  (44
  م.1989بغداد، 

 ىـ( 618ابن ىشام, أبو محمد عبد الممك )ت 

السيرة النبوية ،تحقيق مصطفى السقا وآخرين، دار الكتب العممية ،  (45
 م 2011بيروت ، 
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 ىـ(667الواقدي,محمد بن عمر بن واقد)ت 

 م.  1946المغازي،تحقيق مارسون يوندرس،عالم الكتب، بيروت  (46

 ىـ( 666, شياب الدين )ت ياقوت الحموي 

 م .1995بيروت ،  –، دار صادر  معجم البمدان  (47

  ,أبو يوسف يعقوب بـن إبـراىيم بـن حبيـب بـن سـعيد بـن حبتـو األنصـاري
 ىـ(.186)

 ىـ1382،  2لمطبعة السمفية، القاىرة، طاالخراج،  (48

  ىـ(  644االزرقي , أبو الوليد محمد )ت نحو 
  1979أخبار مكة تحقيق رشيد صالح ممحس ، دار الثقافة ،بيروت   (49
 ىـ(. 643الخطيب البغدادي, )ت 
 205ىـ،ص1357الكفاية ،طبعة حيدر آباد ،اليند  (50

 (, 664خميفة بن خياط )ىـ 
 الطبقات، تحقيق أكرم ضياء العمري،مطبعة العاني،بغداد  (51

 المراجع
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Abstract 
Biography written Prophet Muhammad starting son Isaac and 

concise Ibn Hisham, and Otozaat between history books public, 

and hardly vacate history book of biography Prophet Muhammad, 

and is alone among these sources wrote Maghazi, ibex widest 

Maghazi Waaqidi, as well as came books Hadith and 

interpretation of the Koran Lta ofimportant sources for the 

biography of the Prophet. 

As a reader of these books add them find not absolutely devoid of 

novels Urwah ibn al-Zubayr, which is truly the leader of the most 

important novels sources Biography trustworthy. 

In an effort rigorous scientific and documented came book 

Maghazi Messenger of Allah   to Urwah ibn al-Zubayr to Iczn 

unique among all books on curriculum, it is clear methodology 

directly the vital and smooth away from exaggeration or attempt 
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 االقتصادية في كتاب مغازيالجوانب 
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

to influence, and this is the approach and style loop in his novels 

historical distributed among historical sources . 

In an attempt to study this book, explaining the economic aspects 

of these novels, with this aspect was not absolute is the goal, but 

came either to help reach the goal or the pressure off access it. 

Therefore, this study because of Tstmlh a brief biography of the 

author Urwah ibn al-Zubayr or to some accounts which we believe 

economic substance is an attempt not only for economic studies at 

the heart of Islam. 
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تأثير الغزو المغولي على الحياة 
  العلمية...

 العدد الخامس اآلدابمجلة مداد 

 
فقد عرفت الحضارة العربية االسالمية بغناىا الفكري، والعممي؛ حتى  اىارت 

عممىىىاال االمىىىة ومفكرييىىىا فىىىي  ىىىت  العمىىىو ، ال تضىىىاىييا  مىىىة مىىىذ ارمىىى ؛  ذ بىىىرع 
والمعىىار ، وكىىاذ ليىى  القىىدح المعمىى  فىىي ىىىذا المبىىاد، وسىىما  سىى  بغىىداد الحاضىىرة 
العباسىىىية التميىىىدة، و ذتىىىرذ ىىىىذا االسىىى  بغىىىزارة االنتىىىاج االدبىىىي والفكىىىري؛ وذىىىد   ىىىد  
خمفىىاال الدولىىة العباسىىية ىبىىاتي  وعطايىىاى  مىىذ  بىىد بنىىاال اىىرح عممىىي ال يضىىاىيو 

 ر؛ حت  اابحت منبرًا لمعم  والعمماال.ارح آخ
وتعرضت بغداد ومدذ العرا  ارخرى ال  اعت  ىبمىة بربريىة تمتمىت بىالغزو 

 ؛ وذد فتى  ىىذا االبتيىاح بسىكاذ المدينىة، 8558ىى/656المغولي واحتالليا سنة 
ومن آتيا العمرانية، ومراكزىا الحضارية، وامتدت يده ال  ذتد عممائيا، او اسىرى  

  ومني : مذ  وذي في نفسو،  و مالو، او كتبو، واذ ىذا الغزو استيد  وت ريدى
 البية المبتمع البغدادي؛ وخااة العقىود النيىرة فيىو، وعمى  مىا يبىدوا  نيى  ادركىوا 

 اذ ىذه ال ريحة، تمتد خطرًا كبيرًا عم  وبودى . 
ويحتىىىد ىىىىذا البحىىىث  ىميىىىة كبيىىىرة ومىىىاترة لىىىيس فىىىي تىىىاري  الحضىىىارة العربيىىىة 

المية فحسى  بىد فىي تى ري  االنسىانية بمعىاال؛ اذ اوذى  ىىذا االبتيىاح عبمىة اإلس
 التقد  والمعرفة. 

 ذ طالىىت يىىىد الغىىزاة الىىى  تخريىى  المن ىىىآت العمميىىة، وحىىىر  ونيىى  المكتبىىىات، 
واعتقاد العمماال وذتمي  وكاذ البحث ييد  ال  ك ى  حبى  الىدمار، والقتىد الىذي 

  طاد العمماال، وتراتي  الفكري والعممي.
بعىىد اسىىتقرار االمىىر لمعباسىىييذ، وعىىر  الخمفىىاال باحتضىىاني  لمعمىى ؛ والعممىىاال؛ 
بىىىد ت الحركىىىة العمميىىىة ببغىىىداد تنمىىىوا وتزدىىىىر،  ذ كانىىىت بغىىىداد فىىىي طميعىىىة المىىىدذ 
االسىىالمية التىىي رفىىدت الحضىىارة االنسىىانية فىىي مختمىى  مبىىاالت الحيىىاة؛ واسىىيمت 

دورىىىىىا خالذىىىىًا وفىىىىاعاًل فىىىىي  اسىىىىيامًا عظيمىىىىًا فىىىىي بنىىىىاال الحضىىىىارة االنسىىىىانية؛ وكىىىىاذ
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النيضىىة العمميىىة والتعميميىىة، وكانىىت بىىارة اال ىىعاع الحضىىاري منىىذ ت سيسىىيا سىىنة 
 . (8) 8558ىى/656 ، حت   حتالليا مذ ذبد المغود سنة 765ىى/845

وتاكد ال واىد التاريخية كافة، اذ الخمفىاال العباسىيوذ فتحىوا  بىوا  عااىمتي  
بزلوا لي  العطاال، و ضفوا عمىيي  ضىرو  الت ىري  البديدة بغداد  ما  العمماال، وا

. وكىاذ الخمفىاال العباسىييذ  نفسىي  (5)والت بيع؛ بغض النظر عذ ممميى  وعقائىدى 
عممىىاال، ويعىىدوذ  نفسىىي  حمىىاة لمعمىى ، فعظىى   ىى ذ بغىىداد، بفضىىد ت ىىبيع الخمفىىاال 
والوزراال، والقادة حت   سي  كتير مني  في ت سيس دور العم  التي خربت اعىاظ  
العمماال؛ وفحود الكتا  والمىالفيذ، الىذيذ كىانوا رواد الحركىة الفكريىة فىي العاىور 

 . (3)الوسط 
لقىىىىىد  تنىىىىى  الكتيىىىىىر مىىىىىذ الفقيىىىىىاال، والعممىىىىىاال، والمىىىىىارخيذ، عمىىىىى  بغىىىىىداد مدينىىىىىة 

قىاد عىذ  ىميىا الحسىذ فالمناور و   الدنيا وسيدة البالد؛ وحاضرة الدولىة العربيىة 
. وذىاد عنيىا (4)اد فقىد سىقط، ىى  بيابىذة العمى ((بذ عرفة:))مذ ل  يوتقىو  ىىد بغىد

                                 
عبىىد العزيىىز، محمىىد الحسىىيني، الحيىىاة العمميىىة فىىي الدولىىة االسىىالمية،)دار العمىى  لمماليىىيذ، ( 8)

؛ البمعىىىة، احمىىىد ذاسىىى ، المميىىىزات والعنااىىىر العماريىىىة فىىىي المدرسىىىة 58بيىىىروت، ال. ت(،
ال ىىىرابية، بغىىىىداد فىىىىي التىىىى ري ، مبموعىىىىة مىىىىالفيذ )دار الحكمىىىىة لمطباعىىىىة والن ىىىىر، بغىىىىداد، 

8998،) 75 . 

 5سىعيد عبىد الفتىاح وآخىروذ، دراسىات فىي تى ري  الحضىارة االسىالمية العربيىة، ط عا ور،( 5)
 . 88 (، 8986)من ورات ذات السالسد، الكويت، 

 .59-58عبد العزيز، الحياة العممية في الدولة االسالمية، ( 3)

الخطيىى  البغىىدادي، احمىىد بىىذ عمىىي ابىىو بكىىر، تىىاري  بغىىداد،)دار الكتىى  العمميىىة، بيىىروت، ( 4)
 . 43/ 8.ت(،جال
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:))بغىىداد مدينىىة دار السىىال  وحضىىرة االسىىال ، ذات القىىدر ال ىىري  (8) بىىذ بطوطىىة
 والفضد المني ، متوى الخمفاال ومقر العمماال((.

كانت بغداد تزخر بالماسسات التعميمية؛ ومذ  برزىا المسابد والبوامىع التىي 
تعميميىىة منىىذ ن ىىوئيا، الىى  بانىى  وظيفتيىىا االساسىىية ذامىىت بوظيفتيىىا كماسسىىات 

كامىىىىاكذ لمعبىىىىادة، وكىىىىاذ مىىىىذ الطبيعىىىىي  ذ تخىىىىتص المسىىىىابد والمسىىىىابد البامعىىىىة 
 .(5)بالدراسات الدينية، وما يتاد بيا مذ عمو  العربية

اما المدارس: فقد حفمىت بغىداد بالمىدارس العمميىة، ال تضىاىييا  ي مدينىة فىي 
عنىىىىىد زيارتىىىىىو ليىىىىىا فىىىىىي سىىىىىنة  (4)ذىىىىىاد عنيىىىىىا  بىىىىىذ ببيىىىىىرفقىىىىىد  (3)العىىىىىال  االسىىىىىالمي.

 :))والمىىىدارس بيىىىا نحىىىو التالتىىىيذ، وىىىىي كميىىىا بال ىىىرذية((. وكىىىاذ 8884ىىىىى/585
 .(5)( مدرسة38ببغداد عند احتالليا مذ ذبد المغود )

  

                                 
محمد بذ عبىد ا  المىواتي، رحمىة ابىذ بطوطىة المسىماة تحفىة النظىار فىي  رائى  االماىار ( 8)

)ماسسىىىىة الرسىىىىالة، بيىىىىروت،  4وعبائىىىى  االسىىىىفار، تىىىىم: د. عمىىىىي المنتاىىىىر الكتىىىىاني، ط
 . 8/545 (،ج8985

حريىىىو، معىىىرو ، ب ىىىار عىىىواد، التربيىىىة والتعمىىىي ، حضىىىارة العىىىرا ، مبموعىىىة مىىىالفيذ )دار ال( 5)
 .8/85 (، ج8985بغداد، 

ينظىىىر، راو ، عمىىىىاد عبىىىد السىىىىال ، مىىىىدارس بغىىىداد فىىىىي العاىىىر العباسىىىىي، )مطبعىىىىة دار ( 3)
 .587-35 (،8966الباري، بغداد، 

 .555 (،8985محمد بذ  حمد، رحمة ابذ ببير،)دار اادر، بيروت، ( 4)

 (، 8959 معىىىىىىرو ، نىىىىىىىابي، تىىىىىىى ري  عممىىىىىىىاال المستناىىىىىىىرية، )مطبعىىىىىىىة العىىىىىىىاني، بغىىىىىىىداد،( 5)
 .86؛ راو ، مدارس بغداد في العار العباسي، 5))الحا ية((
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فىىىىي العاىىىىىر  *: فقىىىىد  سىىىىىيمت فىىىىي التعمىىىىىي ، والتىىىى لي  واإلبىىىىىازةامىىىىا الىىىىىربط
.  مىا عىذ الزوايىا ف نيىا كانىت تعىد (8)و  الدينيةالعباسي، وبخااة فيما يتعم  بالعم

مىىىذ معاىىىىد العمىىى  ببغىىىداد، وكىىىاذ فىىىي البىىىامع زوايىىىا عىىىدة يتخىىىذىا الطمبىىىة لمنسىىى ، 
. وكىىاذ ببغىىداد فضىىاًل عىىذ ذلىى  عىىدد ال (5)والىىدرس وىىىي مىىذ بممىىة مرافىى  الطمبىىة

يحاىىى  مىىىذ دور القىىىرآذ؛ ودور الحىىىديث و مىىىاكذ الدراسىىىة ارخىىىرى كالمكاتىىى   ي 
 ( والىىىدور؛ والقاىىىور، ومبىىىالس المنىىىاظرة، ومبىىىالس اإلمىىىالال، والنىىىدوات )الكتاتيىىى

اردبيىىىة والتحىىىديث فىىىي الىىىدكاكيذ وارسىىىوا  ودور العمىىى  وىىىىي خىىىزائذ الكتىىى  التىىىي 
. وال يخف  ما كاذ لمعىرا  مىذ القىدح المعمى  (3)نطم  عمييا اليو   س  )المكتبات(

 لىىى   ن ىىىاال المكتبىىىات منىىىذ فىىىي العمىىى  واالد ؛ فيىىىو  سىىىب  سىىىائر الىىىبالد اإلسىىىالمية 
. فقىىد  ن ىى  (4)اىىدر الدولىىة العباسىىية فىىي بغىىداد والباىىرة و يرىىىا مىىذ مىىدذ العىىرا 

 ( )بيىت الحكمىة( او )دار 859 - 786ىى/893-ىى875الخميفة ىاروذ الر يد )
الحكمة( وىو  ود مكتبة عامىة ذات  ى ذ فىي العىال  االسىالمي؛ بىد  نىو كىاذ  ود 

                                 
  الىىربط: ىىىي كانىىت تتخىىذ ممبىى  لمفقىىراال و يىىواال النسىىا  والزىىىاد، ومكانىىًا لمتىىدريس وتعمىىي  النىىاس

القىىرآذ والحىىديث والمغىىة و مىىور الىىديذ. معىىرو ، المىىدارس ال ىىرابية ببغىىداد وواسىىط ومكىىة، 
 .357 (، 8977، ،)مطابع دار ال ع ، القاىرة5ط

*  اإلبازة: ىي ال يادة التي يمنحيا ال ي   و المدرس لتمميذه لتخولىو حى  التىدرييس، وروايىة
مىىا درسىىو عميىىو، و تقنىىو عمىى  يىىده، وذىىد تكىىوذ االبىىازة مسىىتقمة او عمىى  الكتىىا  الىىذي  تىى  
الطالىىىى  دراسىىىىتو عميىىىىو، وتكىىىىوذ االبىىىىازة العامىىىىة بالسىىىىماع المبا ىىىىر، والخااىىىىة مىىىىذ  يىىىىر 

 .336ع. ينظر:معرو ، تاري  عمماال المستنارية، السما

آد ياسيذ، محمد مفيد، الحياة الفكرية في العرا  في القرذ السابع اليبري، رسالة دكتوراه ( 8)
 . 886 (، 8975بامعة بغداد، - ير من ورة)كمية االدا 

)مكتبىىىة حسىىىذ، حسىىىذ  بىىىراىي ، تىىىاري  االسىىىال  السياسىىىي والىىىديني والتقىىىافي واالبتمىىىاعي، ( 5)
 .4/453 ( ج8967النيضة المارية، القاىرة، 

 .854-853معرو ، المدارس ال رابية، ( 3)

)من ىىىورات دار مكتبىىىة الحيىىىاة، بيىىىروت،  5زيىىىداذ، بربىىىي، تىىى ري  آدا  المغىىىة العربيىىىة، ط( 4)
 .488/ 3 ( ج8978
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العممىىىىاال، والبىىىىاحتوذ، وذىىىىاد القمق ىىىىندي:  ذ اعظىىىى  بامعىىىىة  سىىىىالمية  بتمىىىىع فييىىىىا 
خىىىزائذ الكتىىى  فىىىي االسىىىال  تىىىالث، وذكىىىر خىىىزائذ الخمفىىىاال العباسىىىييذ منيىىىا بيىىىت 
الحكمة وذد ض  كتبًا نفيسة ال تحَص كترٍة وبمختم  المغات حت   اىبحت  كبىر 
خزائذ الكت  في العار العباسي وكاذ ىذا الاىرح العممىي ذىد ضى  كتبىًا يونانيىة 

وكانىىىت المسىىىابد  .(8)سىىىية وىنديىىىة وذبطيىىىة وآراميىىىة التىىىي تربمىىىت الىىى  العربيىىىةوفار 
 .(5)والمدارس والربط؛ ال تخموا مذ المكتبات العامة

امىىا فىىي العيىىود العباسىىية المتىى خرة فقىىد  ىىيد العىىرا  نيضىىة حضىىارية م ىىرذة؛ 
وكىىىاذ مىىىذ  بىىىرز مظاىرىىىىا:  ىتمىىىا   اىىىحا  السىىىمطة بخزنىىىات الكتىىى ، فقىىىد  مىىىر 

 ( فىىىىي سىىىىنة 8555-8885ىىىىىى/655-575نااىىىىر لىىىىديذ ا  العباسىىىىي)الخميفىىىىة ال
  بعمارة خزانة الكتى  بالمدرسىة النظاميىة ببغىداد؛ ونقىد الييىا الوفىًا 8893ىى/589

-653ولمىىىىىا  فتىىىىىتم الخميفىىىىىة المستناىىىىىر بىىىىىا  ) (3)مىىىىىذ الكتىىىىى  النفيسىىىىىة النىىىىىادرة،
  (، المدرسىىىىة المستناىىىىرية،  ودع فىىىىي خزانىىىىة كتبيىىىىا مىىىىذ8545-8555ىىىىىى/645

الكتىىى  النفيسىىىة المحتويىىىة عمىىى  العمىىىو  الدينيىىىة واردبيىىىة، مىىىا حممىىىو مائىىىة وسىىىتوذ 
 .(4)حمالً 

                                 
 احمد بذ عمي، ابم االع   في اناعة االن ا، تىم: يوسى  عمىي طويىد، )دار الفكىر،( 8)

، ينظر: الكروي، ابراىي  سمماذ،  ر  الديذ، عبد التىوا ، 8/537 (، ج8987دم  ، 
)من ىىىىىىىورات ذات السالسىىىىىىىد،الكويت،  5المربىىىىىىىع فىىىىىىىي الحضىىىىىىىارة العربيىىىىىىىة االسىىىىىىىالمية، ط

)مكتبىىة 7تاريخيىىا، ط-فمسىىفتيا-؛  ىىمبي، احمىىد، التربيىىة االسىىالمية نظميىىا454 (، 8987
 . 4/457؛ حسذ، تاري  االسال ، ج885-888 (،8985النيضة المارية، القاىرة، 

 . 885آد ياسيذ، الحياة الفكرية في الفر  في القرذ السابع اليبري، ( 5)

ابىذ ارتيىىر،  بىىو الحسىىذ عمىىي بىىذ عبىىد الواحىىد ال ىىيباني، الكامىىد فىىي التىى ري ، )دار الفكىىر، ( 3)
 . 9/559 (، ج8978بيروت،

محمىىىد البغىىىدادي، الحىىىوادث البامعىىىة  ابىىىذ الفىىىوطي، كمىىىاد الىىىديذ عبىىىدالرزا  بىىىذ  حمىىىد بىىىذ( 4)
والتبىىىىار  النافعىىىىىة فىىىىىي المائىىىىىة السىىىىىابعة: ميىىىىدي الىىىىىنب ، )دار الكتىىىىى  العمميىىىىىة، بيىىىىىروت، 

5553 ،) 58-59. 
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ما ذى  اليو  بذ الفوطي، وزاد عميو ذولو سوى ما نقد الييىا  (8)و كد الغساني
 (5)بعىىد ذلىى  ماكىىدًا اذ الخميفىىة  ىىىت  بيىىذه المكتبىىو اىتمامىىًا بالغىىًا. وذكىىر السىىيوطي

يىذكر: اذ  (3)قىد يعىد مىذ الكتى  النفيسىة. ولكىذ االربمىيالعدد نفسو ماكدًا اذ ما ن
الخميفىىة المستناىىر بىىا  نقىىد الىى  خزانىىة كتبيىىا، مىىا حممىىو مىىائتيذ وتسىىعيذ حمىىال 

: اذ الخميفىة المستناىر بىا  (4)سوى ما نقد الييا بعد ذل . بينما يذكر ابىذ عنبىة
ذيىد.. ويىذكر ذد اودع في خزانة المدرسة المستنارية تمانيذ ال  مبمد عمى  مىا 

اذ ىىىذه الخزانىىة كانىىت تضىى  كتبىىا نفسىىية لىىيس فىىي الىىدنيا ليىىا نظيىىر. (5)ابىىذ كتيىىر
فقاد:))ونقد  (6)خزانة كت  فخمة نفيسة وافيا الغسانيوكانت لممدرسة الب يرية 

فقاد:))ونقىىىد  لييىىىا مىىىذ الكتىىى  مىىىا حمىىىد عمىىى  سىىىتة وتالتىىىيذ اىىىندوذًا بىىىالخطوط 
سىىىبعوذ ذطعىىىىة،  وا المنسىىىوبة والنسىىى  المضىىىبوطة منيىىىىا مىىىا ىىىىو بخىىىط ابىىىىذ البىىى

                                 
اسىىىىماعيد بىىىىذ العبىىىىاس، العسىىىىبد المسىىىىبو  فىىىىي البىىىىوىر المحكىىىىو  فىىىىي طبقىىىىات الخمفىىىىاال ( 8)

 .458  (،8975والممو ، تم: اكر محمود عبد المنع  )دار البياذ، بغداد، 

بىىىالد الىىىديذ عبىىىد الىىىرحمذ، تىىىاري  الخمفىىىاال، تىىىم: محمىىىد ابىىىو الفضىىىد ابىىىراىي ، )دار الفكىىىر ( 5)
 .534العربي، القاىرة، ال. ت(، 

عبىىد الىىرحمذ سىىنبط ذنيتىىو، خالاىىة الىىذى  المسىىبو  مختاىىر مىىذ سىىير الممىىو ، عنايىىة: ( 3)
 .588)مكتبة المتن ، بغداد، ال. ت(،  5مكي السيد باس ، ط

لديذ احمد ابذ عمي الحسيني، عمىدة الطالى  فىي انسىا  آد ابىي طالى ، تاىحيم بماد ا( 4)
وتعميىىى : السىىىيد محمىىىد اىىىاد  آد بحىىىر العمىىىو  )دار االنىىىدلس لمطباعىىىة والن ىىىر والتوزيىىىع، 

 .556النب ، ال. ت(، 

عماد الديذ  بىو الفىداال اسىماعيد بىذ عمىر القر ىي، البدايىة والنيايىة، )دار الفكىر، بيىروت، ( 5)
 .83/859/ج7مج ال. ت(،

 .868العسبد المسبو ، ( 6)

   ىو عمي بذ ىالد الكات  الخطىاط الم ىيور واىاح  الخىط المنسىو ، عنىي بالكتابىة ففىا
 . يىىىاذوت 8555ىىىىى/483فييىىىا االوائىىىد واالواخىىىر ووعىىىظ وذىىىاد الىىىنظ  والنتىىىر وتىىىوفي سىىىنة 

التىىراث العربىىي، الحمىىوي،  ىىيا  الىىديذ ابىىو عبىىد ا  الرومىىي، معبىى  اردبىىاال،)دار احيىىاال 
 .85/855/ ج8بيروت، ال. ت(،مج 
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وماىىىح  كىىىري  بخىىىط عمىىىي بىىىذ الحسىىىيذ )عميىىىو السىىىال (، وماىىىح  بخىىىط  بىىىذ 
 .البوا   ل   ير ذل ((. فضاًل عذ خزانات كت  مدارس بغداد

اما الربط: فقد  سيمت خزائذ كتبيا ببغداد في حركة التعمي  والتقافة؛ بتييئتيا 
الخىىزائذ خزانىىة كتىى  الربىىاط الكتىى  والماىىادر لمبىىاحتيذ وطمبىىة العمىى ، ومىىذ ىىىذه 

 ***ودار الكتى  بربىاط الم مونيىة، **وخزانىة ربىاط الحىري  الطىاىري، *الخاتوني،
الذي كاذ دارًا لمتقافة والعم ،  ذ حوى عم  كتبىًا ذيمىة، ومىذ بينيىا كتىا  )الفنىوذ( 

 ( وىىىذا الكتىىا  وحىىده يالىى  8889ىىىى/ 583ربىىي الوفىىاال بىىذ عقيىىد البغىىدادي)ت
د؛ وذيىىد اربعمائىىة ممىىة لمتربمىىة، فقىىد ذىىدر عىىدد مبمداتىىو بمىىائتي مبمىىخزانىىة كتىى  كا

وذىىىد زود ىىىىذه الخىىىزائذ الخميفىىىة النااىىىر لىىىديذ ا  بالكتىىى  السىىىنية وسىىبعوذ مبمىىىدًا 
امىىىا المكتبىىىات الخااىىىة فكىىىاذ مىىىذ  ىميىىىا: مكتبىىىة  .(8)وبىىىالخطوط المنسىىىوبة  يضىىىاً 

                                 
*  الربىىاط الخىىاتوني: ىىىو ربىىاط الخالطيىىة الىىذي يقىىع بالبانىى  الغربىىي مىىذ بغىىداد مبىىاور م ىىيد

عىىىىوذ ومعىىىىيذ وعنىىىىدما توفيىىىىت زوبىىىىة الخميفىىىىة النااىىىىر لىىىىديذ ا  )سىىىىمبوذي خىىىىاتوذ بنىىىىت 
ه عمييىىىا فسىىىمي السىىىمطاذ ذمىىىج  رسىىىالذ مسىىىعود ممىىى  الرو ( وذىىى  ىىىىذا الربىىىاط الىىىذي  ن ىىى 

؛ معىىىىرو ، تىىىى ري  عممىىىىاال 585بالربىىىىاط الخىىىىاتوني. اإلربمىىىىي، خالاىىىىة الىىىىذى  المسىىىىبو ،
 .85المستنارية، ))الحا ية(( ،

 ربىىاط الحىىىري  الطىىاىري: ىىىىو مىىىذ ابنيىىة الخميفىىىة النااىىر لىىىديذ ا  الىىىذي يقىىع فىىىي المحمىىىة **
 .585الطاىرية  رذي بغداد، اإلربمي، خالاة الذى  المسبو ، 

***  بىىاط الم مونيىىة:ىو الربىىاط الىىذي  ن ىى تو زمىىرد خىىاتوذ، وكىىاذ يقىىع فىىي محمىىة الم مونيىىة ر
 . راو ، مىدارس بغىداد فىي العاىر 8883ىىى/579 رذي بغىداد فنسى  الييىا و فتىتم سىنة

 .853العباسي،

، سىبط ابىذ البىوزي،  ىمس الىديذ  بىي المظفىر 9/559ابذ االتير، الكامد فىي التى ري ، ج( 8)
التركىىىىي، مىىىىرآة الزمىىىىاذ فىىىىي تىىىىاري  ارعيىىىىاذ، )مطبعىىىىة مبمىىىىس دائىىىىرة يوسىىىى  بىىىىذ ذزاو مىىىىي 

؛ ابىىذ الفىىوطي، 8/637/ 5 (، ج8955المعىىار  العتمانيىىة، حيىىدر آبىىاد، الىىدكذ، الينىىد، 
تمخيص مبمىع اددا  فىي معبى  ارلقىا ، تىم: د. ماىطف  بىواد )مديريىة احيىاال التىراث 

الفكرية فىي العىرا  فىي القىرذ ؛ آد ياسيذ، الحياة 8/498/ 4 (، ج8965القدي ، بغداد، 
 .889-888، 85السابع اليبري، 
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بميىىىع العمىىىو   الخميفىىىة النااىىىر لىىىديذ ا  وىىىىي مكتبىىىة ضىىىخمة بىىىدًا تحتىىىوي عمىىى 
النافعة؛ ومذ الممكذ  ذ نتبيذ ضخامة ىذه المكتبة  ذ ما عممنا  ذ بزالًا منيا ذد 

. والمكتبىىات التالتىىة التىىي  ىىيدىا (8)ذسىى  تالتىىة اذسىىا ، فكىىوذ تالتىىة مكتبىىات كبيىىرة
 (، التىي  ودع فييىا كتبىىًا 8558-8545ىىى/656-645الخميفىة المستعاى  بىا  )

ت  ليىىىو المكتبىىىات العربيىىىة مىىىذ الرذىىىي فىىىي العىىىرا  .  ذ مىىىا بمغىىى(5)ضىىىخمة ونفيسىىىة
و يىره؛ والتىىي كانىىت تعىىد مبمىىداتيا بمئىات ادلىىو  وتتبىىاوز بعضىىيا مميىىوذ مبمىىد؛ 
 نما يىدد عمى  مىدى اتسىاع الحركىة العمميىة فىي بغىداد، وكتىرة المالفىات التىي  دت 

يى  ال  وبود الكتير مذ المكتبات التىي كىاذ  عظميىا لمخمفىاال العباسىييذ ببغىداد، ف
كىانوا  ىىىد السىىب  فىىي  ن ىىاال المكتبىىات و ذتىدى بيىى  وزرائيىى  وعمىىالي  وربىىاد العمىى  

. لقىىد (4). فىىاىتموا ببمىىع الكتىى  النفيسىىة وايىىداعيا فىىي خزانىىات كتىىبي (3)فىىي  يىىامي 
كانت بغداد كعبة العم  والعمماال لمدة طويمة مذ الزمذ  رذًا و ربًا عممًا وفنًا و دبًا 

ماال وطال  العم  لمتزود بالتقافة العربية االسالمية، التىي واناعة؛ يقد  الييا العم
كانىىىىت تتمتىىىىد ب بىىىىدق معانييىىىىا. فقىىىىد كانىىىىت تمىىىى  المدينىىىىة  نيىىىىة بعممائيىىىىا و دبائيىىىىا 
وفالسىىىفتيا و ىىىعرائيا؛ لقىىىد كىىىاذ ىىىىاالال اسىىىاتذة وذىىىادة لربىىىاد العمىىى   دبىىىًا وفقيىىىًا فىىىي 

                                 
؛ الكىىىروي، 894؛  ىىىمبي، التربيىىىة االسىىىالمية، 588اإلربمىىىي، خالاىىىة الىىىذى  المسىىىبو ، ( 8)

 .453 ر  الديذ، المربع في الحضارة العربية االسالمية، 

االسىالمية، ابذ الطقطقي، محمد عمىي بىذ طباطبىا، الفخىري فىي اددا  السىمطانية والىدود ( 5)
؛ ابىىذ عبىىد 835؛ ابىىذ الفىىوطي، الحىىوادث البامعىىة، 333)دار اىىادر، بيىىروت، ال. ت( 

الح  البغدادي، افي الديذ عبد المامذ، مرااد االطىالع عمى   سىماال االمكنىة والبقىاع، 
 (، 8954تىىىىىىىم: عمىىىىىىىىي محمىىىىىىىىد الببىىىىىىىىاوي، )دار المعرفىىىىىىىة لمطباعىىىىىىىىة والن ىىىىىىىىر، بيىىىىىىىىروت، 

، 453لمربىىىىع فىىىىي الحضىىىىارة العربيىىىىة االسىىىىالمية، ؛ الكىىىىروي،  ىىىىر  الىىىىديذ، ا3/8355ج
سىىىمماذ، عيسىىى ، الفنىىىوذ، العىىىرا  فىىىي التىىىاري ، مبموعىىىة مىىىالفيذ )دار الحريىىىة لمطباعىىىة، 

 .555 (،8983بغداد، 

 .3/455زيداذ، تاري  آدا  المغة العربية، ج( 3)

 .553-555سمماذ، الفنوذ، العرا  في الت ري ، ( 4)
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حتىىد المغىىود الغىىزاة . وعنىىدما  (8)مختمىى  انحىىاال العىىال  االسىىالمي و يىىر االسىىالمي
 ؛ ذىىىاموا بقتىىىد النىىىاس و سىىىرى  8558ىىىىى/656بقيىىىادة السىىىفاح ىوالكىىىو بغىىىداد سىىىنة 

ستخراج ارمواد مني ؛ مدة  ربعيذ يوماً   . (5)ونيبي  وتعذيبي  ب نواع العذا  وا 
وذىىىىد اختمىىىى  المارخىىىىىوذ فىىىىي عىىىىىدد مىىىىذ ذتىىىىد فىىىىىي واذعىىىىة بغىىىىىداد، فىىىىذكر ابىىىىىذ 

االسىىىوا  كىىىالتمود، وانيىىى  زادوا عمىىى  : اذ القتمىىى  كانىىىت فىىىي الىىىدرو  و (3)الفىىىوطي
تمانمائىة الى  نسىمة عىدا مىذ  لقىي فىىي الوحىد مىذ ارطفىاد، ومىذ ىمى  فىي القنىى  

بىال  الى   (4)وادبار وسرادي  الموت  بوعًا وخوفًا. وذدرى  الذىبي والديار بكري
ب ل   ل  وتمتمائىة  لى . فىي حىيذ  (5)وتمانمائة ال  و زيادة. وذدرى  ابذ خمدوذ

الى  اخىتال   (8). وذد   ار ابذ كتيىر(6)مغمطاي ب كتر مذ ال  ال  نسمةذدرى  

                                 
الاىىىىىىىىىياد، فىىىىىىىىىااد عبىىىىىىىىىد المعطىىىىىىىىىي، المغىىىىىىىىىود فىىىىىىىىىي الت ري ،)مكتبىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىري  و سىىىىىىىىىعيد ( 8)

؛ ىيابنة،محمىىىىد احمىىىىد موس ،محاضىىىىرات فىىىىي تىىىىاري  588-585 (،8974ر فىىىىت،ال. ،
 . 47المغود والممالي  )مطابع الدستور التبارية،  ربد، ال.ت(، 

، فىىي 83/555/ج7، ابىذ كتيىر، البدايىة والنيايىة،مج536ابىذ الفىوطي، الحىوادث البامعىة،( 5)
حيذ ذكر ابذ العبري،  ريغوريوس  بو الفرج بذ ىاروذ الممطىي، تىاري  مختاىر الىدود، 

)دار الرائىىىىىىىد، المبنىىىىىىىاني، بيىىىىىىىروت،  3تاىىىىىىىحيم: ار   نطىىىىىىىواذ اىىىىىىىالحاني الُيسىىىىىىىوعي، ط
؛ سبعة  يىا ، والىذىبي، محمىد بىذ احمىد بىذ عتمىاذ بىذ ذايمىاز التركمىاني، 575 (،8983

ىىىىىى(، 8365بمعيىىىىة دائىىىىرة المعىىىىار  العتمانيىىىىة، حيىىىىدر آبىىىىاد،)مطبعىىىىة 5دود االسىىىىال ، ط
؛ والديار بكري، حسيذ بىذ محمىد بىذ الحسىذ، تىاري  الخمىيس فىي احىواد  نفىس 5/858ج

 ،  ربعة وتالتيذ يومًا.5/376نفيس )ماسسة  عباذ لمن ر والتوزيع، بيروت، ال. ت(،ج

 .537-536الحوادث البامعة، ( 3)

 .5/376ري  الخميس، ج، تا5/858دود االسال ، ج( 4)

عبىىد الىىرحمذ بىىذ محمىىد المغربىىي، تىىاري  ابىىذ خمىىدوذ المسىىم  بكتىىا  العبىىر وديىىواذ المبتىىد  ( 5)
والخبىىىر فىىىي  يىىىا  العىىىر  والعبىىى  والبربىىىر ومىىىذ عااىىىرى  مىىىذ ذوي السىىىمطاذ اركبىىىر،)دار 

 .5/543 (،ج8979الكت  العممية، بيروت، 

مختار تىاري  الخمفىاال، تىم: آسىيا كميبىاذ عمىي عالال الديذ بذ ذمج بذ عبد ا  البكبري، ( 6)
 .865 (،5553عمي بارح، )دار الكت  العممية، بيروت، 
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اخىىتال  الروايىىات فىىي تقىىديرى  حتىى  ذاد:))وذىىد اختمىى  النىىاس فىىي كميىىة مىىذ ذتىىد 
ببغىىىىداد مىىىىذ المسىىىىمميذ فىىىىي ىىىىىذه الواذعىىىىة فقيىىىىد تمانمائىىىىة الىىىى ؛ وذيىىىىد الىىىى  الىىىى  

ره ابىذ وتمانمائة ال ، وذيد بمغت القتم  الى  الى  نفىس((. وعمى  االربىم مىا ذكى
الفىىوطي وىىىو تمانمائىىة الىى  نسىىمة؛ النىىو مىىارخ عراذىىي ومعااىىر لالحىىداث. وكىىاذ 
اسىىتيتار المغىىود بنفىىوس اىىىد بغىىداد بالغىىًا حىىد الفضىىاعة؛ فيىىروى  ذ احىىدى  دخىىد 

 .(5)زذاذًا، وذتد اربعيذ طفاًل  فقة منو ورحمو حيذ عم   ذ امياتي  ذتمذ مذ ذبد

وىىىو مىىذ ربىىاد العاىىىر  (3) ويقىىود اىىفي الىىديذ عبىىىد المىىامذ بىىذ عبىىد الحىىى
المغولي:))ذتموا اىميا كمي  فم  يبى  مىني   يىر آحىاد((. حتى  بىرت انيىار العىرا  

. ولى  يسىم  مىذ اىىد بغىداد اال (4)بالموذ االحمر لكترة ما ساد بيا مذ دماال ب رية
مذ  ختف  في بئىر،  و ذنىاة، واىىد الذمىة مىذ الييىود والناىارى، ومىذ لبى  الىيي ؛ 

الىىوزير ابىىذ العمقمىىي ودار اىىاح  الىىديواذ ابىىذ الىىدامغاني ودار ابىىذ والىى  ))دار 
. وذل  رذ ىاالال كانوا ذد خربوا ال  ىوالكو، وتعاونوا معو لذل  لى  (5)الدوامي((

 . (6)يتعرض لي  المغود اتناال الواذعة، وال ال  بيوتي  لذل  لب  الناس الييا

                                                                       
 .83/555/ ج7البداية والنياية، مج( 8)

 .565-564الاياد، المغود في الت ري ، ( 5)

 . 8/559مرااد االاالع، ج( 3)

 (، 8999، بيىىروت، ياسىيذ، بىاذر، تىاري  العنىى  الىدموي فىي العىىرا ، )دار الكنىوز اردبيىة( 4)
868. 

 .536ابذ الفوطي،الحوادث البامعة،( 5)

اليمىىذاني، ر ىىيد الىىديذ فضىىد ا ، بىىامع التىىواري ، تربمىىة: محمىىد اىىاد  ن ىى ت وآخىىروذ ( 6)
؛ ابىىىذ الفىىىوطي، الحىىىوادث 587/ 5/ج5)دار  حيىىاال الكتىىى  العربيىىىة، ال.  ، ال. ت(، مىىىج

ذ ىوالكىىىو ودوره فىىىي ن ىىى ة وذيىىىا  ؛ حيىىىدر، عبىىىد الىىىرحمذ فرطىىىوس، االيمخىىىا538البامعىىىة، 
الدولىىىىىىىىىة االيمخانية،رسىىىىىىىىىالة دكتىىىىىىىىىىوراه  يىىىىىىىىىر من ىىىىىىىىىورة )كميىىىىىىىىىىة اددا ، بامعىىىىىىىىىة بغىىىىىىىىىىداد، 

5553،) 585. 
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قىىود:))وىي السىىنة   ببغىىداد في8558ىىىى/656م سىىاة سىىنة  (8)وياىى  السىىبكي
الماىىيبة بىى عظ  الماىىائ ؛ المحيطىىة بمىىا فعمىىت مىىذ المعائىى ، المقتحمىىة  عظىى  
البىىىرائ ، الواتبىىىة عمىىى  اذىىىبم العظىىىائ  الفاعمىىىة بالمسىىىمميذ كىىىد ذبىىىيم وعىىىار؛ النازلىىىة 
عمىىىيي  بالكفىىىار المسىىىميذ بالتتىىىار،... حكايىىىة كائنىىىة بغىىىداد لتعتبىىىر بيىىىا الباىىىائر، 

المسىىمموذ عمىى  ممىىر الزمىىاذ دمىىوعي  دمىىًا، وت ىىخص عنىىدىا االباىىار، وليبىىري 
وليىىىدري المارخىىىوذ بىىى ني  مىىىا سىىىمعوا بمتميىىىا واذعىىىة بعمىىىت السىىىماال  رضىىىًا واالرض 
سىىىىماال((. والىىىى  بانىىىى  القتىىىىد العىىىىا  والنيىىىى   خىىىىذوا يحرذىىىىوذ االخضىىىىر واليىىىىابس؛ 

 . (5)ف حرذت معظ  بغداد
ستعا  بىا  يعد احتالد بغداد، وانقراض الخالفة العباسية، بمقتد الخميفة الم

التىىي اسىىتمرت ذائمىىة اكتىىر مىىذ خمسىىة ذىىروذ؛ مىىذ اكبىىر الوذىىائع التىىي حىىدتت فىىي 
. لقد كاذ ليذا الحدث  سو  االتر في نفىوس المسىمميذ بميعىًا؛ واعتبىرت (3)الت ري 

ىىىذه الم سىىاة لطمىىة ذاسىىية وبىىالاًل  ىىديدًا سىىمط عمىى  راوسىىي ؛  ذ انتيكىىت حىىرمتي  
لىىىذيذ اىىىوبوا رمىىىاحي  الىىى  مقىىىا  الخالفىىىة عمىىى  يىىىد المغىىىود اىىىىد الكفىىىر وال ىىىر ؛ ا

المقىىىدس؛ والىىى  اسىىىرة الرسىىىود )اىىىم  ا  عميىىىو وسىىىم ( فىىىال  ىىىرو  ذ يكىىىوذ ليىىىذا 
 االحتالد آتار خطيرة في بوان  عدة منيا:  تىره عمى  الحيىاة العمميىة فىي العىرا ؛

 فقد توذفت الحياة العممية ببغداد ببوانبيا كافة. ( 4)

                                 
ابىىىو ناىىىر عبىىىد الوىىىىا  ابىىىذ تقىىىي الىىىديذ، طبقىىىات ال ىىىافعية الكبىىىرى، )المطبعىىىة الحسىىىينية ( 8)

 .859/ 5المارية ال ييرة، ال.  ، ال. ت(، ج

 .536؛ ابذ الفوطي، الحوادث البامعة، 8/389/ ج5التواري ، مجاليمذاني، بامع ( 5)

ابىذ  ىىاكر الكتبىىي، محمىىد بىىذ  ىىاكر بىىذ احمىىد، فىىوات الوفيىىات والىىذيد عمييىىا، تىىم: احسىىاذ ( 3)
 .5/538 (، ج8974عباس، )دار اادر، بيروت، 

 .588-579الاياد، المغود في الت ري ، ( 4)
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والمسىىابد والم ىىاىد ببغىىداد؛ واحرذىىت اكترىىىا منيىىا لقىىد خىىر  المغىىود البوامىىع 
. وذتىىىىد الخطبىىىىاال وارئمىىىىة وحممىىىىة (8)( و)م ىىىىيد موسىىىى  الكىىىىاظ ()بىىىىامع الخميفىىىىة

 . (3)وتعطمت المسابد والربط والمدارس (5)القرآذ؛
وانىىدتر بعضىىيا تمامىىًا خىىالد االحىىتالد المغىىولي متىىد  (4)وذيىىد خربىىت المىىدارس

مى  ايىدي المغىود الغىزاة، وانقطىع ذكرىىا وانتيىت )المدرسة التابية(، التي خربت ع
و)مدرسىىة بنف ىىا( وىىىي مىىذ المىىدارس الضىىخمة والم ىىيورة ببغىىداد فمىى   (5) اخبارىىىا.

. وتوذفىىت الدراسىىة ببغىىداد فىىي المىىدارس كافىىة القديمىىة منيىىا (6)نعىىد نقىىر  عنيىىا خبىىراً 
والمسىىىىتبدة، مىىىىدة ال تزيىىىىد عمىىىى  السىىىىنتيذ، ومىىىىذ   ىىىىير ىىىىىذه المىىىىدارس المدرسىىىىة 

: نتيبىىىة ليىىىذا الغىىىىزو (8). فيقىىىود حسىىىيذ  مىىىىيذ(7)النظاميىىىة والمدرسىىىة المستناىىىىرية

                                 
  بىىامع الخميفىىة: ويسىىم  بىىامع القاىىر  ن ىى ه الخميفىىة العباسىىي المكتفىىي خىىالد سىىنوات حكمىىو

  (،  ر  القار الحسيني ببغداد957-958ىى/595-ىى589)
وىىىو بمتابىىىة البىىىامع الرسىىىمي لمدولىىة العباسىىىية، ففيىىىو تقىىىا  اىىالة البمعىىىة وتقىىىر  عيىىىود القضىىىاة  

  مئذنىة ال تىىزاد ذائمىىة 8579ىىىى/678وياىمي فيىىو عمى  بنىىائز ارعيىاذ، وبنيىىت فيىىو سىنة 
 .75وتعر  بمنارة سو  الغزد. راو ، مدارس بغداد في العار العباسي، 

، 536؛ ابىىىذ الفىىىوطي، الحىىىوادث البامعىىىة، 593/ ؛5/ج5اليمىىىذاني، بىىىامع التىىىواري ، مىىىج( 8)
 (، 5553فىىىارو ؛ عمىىىر، الخالفىىىة العباسىىىية السىىىقوط واالنييىىىار، )دار ال ىىىرو ، عمىىىاذ، 

 .8/568ج

 .4/865، حسذ؛ تاري  االسال ، ج83/553/ ج7ابذ كتير، البداية والنياية، مج( 5)

؛ معىىىىىىىىىرو ، تىىىىىىىىىاري  عممىىىىىىىىىاال 8/384/ 4ابىىىىىىىىىذ الفىىىىىىىىىوطي، تمخىىىىىىىىىيص مبمىىىىىىىىىع اددا ، ج( 3)
 .85المستنارية،

 . 564الاياد، المغود في التاري ، ( 4)

 .76راو ، مدارس بغداد في العار العباسي، ( 5)

 .895المادر نفسو، ( 6)

؛ معىىىىرو ، تىىىىاري  889/ 5،  383/ 8/  4ابىىىىذ الفىىىىوطي، تمخىىىىيص مبمىىىىع اددا ، ج( 7)
 .88عمماال المستنارية، 

 .857 (، 8965المدرسة المستنارية )مطبعة  في ، ال. ت، ( 8)



 

 

242 

تأثير الغزو المغولي على الحياة 
  العلمية...

 العدد الخامس اآلدابمجلة مداد 

المدمر ا مقت ابوا  المدرسة المستنارية في ىذه الفترة العايبة التي مرت بيىا 
بغىىداد؛ وتوذىى  التىىدريس بيىىا الىى  اذ ااىىدر امىىر بافتتىىاح المىىدارس ببغىىداد. ويقىىود 

راذىىىي: كىىىاذ التىىىدريس بالمدرسىىىة االسىىىتاذ منيىىىر القاضىىىي رئىىىيس المبمىىىع العممىىىي الع
 .(8)المستنارية بعد الواذعة متردياً 

: وذد حاولت بغداد بعد  ذ افاذت مذ ىود الدمار المغولي  ذ (5)ويقود  مبي
 ذ تستعيد  يئًا مذ مكانتيا ففتحت المدرسىة السمتناىرية  بوابيىا ون ىطت بعىض 

 البيود التقافية، ولكذ كاذ ضئياًل. 
. ممىىىا يىىىدد عمىىى   ذ الحيىىىاة العمميىىىة (3)ى كالزوايىىىاوخربىىىت معاىىىىد العمىىى  ارخىىىر 

:))لما (4)توذفت تمامًا ببغداد لمدة سنتيذ، وخربت مراكز العم  ما ذالو ابذ الفوطي
:))لمىىىا انفىىذ ا  ذضىىىااله وذىىدره، وذتىىىد الخميفىىة، وخربىىىت ببغىىداد، واحىىىر  (4)الفىىوطي
وعطمىىىت بيىىىوت العبىىىادات، تىىىداركي  ا  بمطفىىىو، –يقاىىىد بىىىامع الخميفىىىة –البىىىامع 
فقىىدميا وعمىىر المسىىابد والمىىدارس ورمىى  الم ىىاىد   عنايىىة )عمىىاد الىىديذ(فاتىىاح ليىى

والربط((. وذاد  يضًا:  ذ عماد الديذ المذكور ذد عيذ  ىيا  الىديذ بىذ عبىد ا  
ادرًا فىي الوذىو ، وتقىد  اليىو بعمىارة بىامع الخميفىة، وكىاذ ذىد احىر  كمىا ذكرنىا، 

وىىذا دليىد عمى  اذ المغىود لى   ت  فىتم المىدارس والىربط و تبىت الفقيىاال والاىوفية.
ييتموا باعادة الحياة العممية ببغداد، بد  حد نوابي  مذ المسمميذ وىو عماد الديذ 

: بانىو كىاذ ذا ديىذ ومىروالة، الىذي حىاود اعىادة مكانىة (5)الذي وافو ابذ الفىوطي
                                 

 .84مقدمة كتا  تاري  عمماال المستنارية، ( 8)

ماىرية، القىاىرة، )مكتبىة النيضىة ال 3موسوعة الت ري  االسىالمي والحضىارة االسىالمية، ط( 5)
 .7/574 (، ج8985

 .588الاياد، المغود في التاري ، ( 3)

 . 858/ 5/  4تمخيص مبمع اددا ، ج( 4)

  ىىىىو عمىىىاد الىىىديذ عمىىىر القزوينىىىي نائىىى  االميىىىر المغىىىولي )ذرتىىىاي( ببغىىىداد. اليمىىىذاني، بىىىامع
 .538؛ ابذ الفوطي، الحوادث البامعة، 595/ 8/ ج5التواري ، مج

 .538لبامعة، الحوادث ا( 5)
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بغىىىىداد العمميىىىىة، ولكىىىىذ بغىىىىداد لىىىى  تسىىىىتعد مكانتيىىىىا العمميىىىىة كمىىىىا كانىىىىت فىىىىي  يىىىىا  
بعىىدما عممنىىا االعمىىاد اليمبيىىة والىىدمار الىىذي ذىىا  بىىو المغىىود؛ فىى ني  العباسىىييذ؛ 

 ذىىوا  بدويىىة رعىىاة وتنيىىيذ ذسىىاة القمىىو  وح ىىيي الطبىىاع، لىى  تكىىذ ليىى  حضىىارة وال 
. لىذل  لى  يحىافظوا عمى  حضىىارة العىرا ، وتقافتىو التىي كانىت ال تضىىاىييا (8)تقافىة

 حضارة في العال  آنذا . 
)المكتبىىىات(، ومىىىا بىىىرى ليىىىا عنىىىدما احتىىىد المغىىىود امىىىا خىىىزائذ كتىىى  العىىىرا  

 ذ  (5)العىىىىىرا ، فمىىىىىذ  ذىىىىىد  اال ىىىىىارات الىىىىى  ذلىىىىى  مىىىىىا  ورده المىىىىىارخ ابىىىىىذ السىىىىىاعي
بنىىوا  سىىطبالت الخيىىود وطىىوالت المعىىال   -يقاىىد المغىىود –يقود:))ويقىىاد  نيىى  

بكتىىى  العممىىىاال عوضىىىًا عىىىذ المىىىبذ((.  مىىىا  بىىىذ الفىىىوطي فقىىىد ذكىىىر:  ذ  ىىىىد الحمىىىة 
كانوا يبمبوذ ال  بغداد ارطعمة وكانوا يبتاعوذ ب تمانيا الكتى   سي والكوفة وال

. وذكر  يضىًا:  ذ ناىير الىديذ الطوسىي واىد الى  بغىداد وانحىدر الى  (3)النفيسة
واسىىط والباىىرة وبمىىع مىىذ العىىرا  كتبىىًا كتيىىرة ربىىد الراىىد الىىذي بنىىاه فىىي مدينىىة 

:  ذ ناىىير (8)لاىفدي. فىىي حىيذ ذكىر ا(4)وذىد نقىد عىىدد مىذ الكتى  اليىو *مرا ىة

                                 
بدر، ماطف  طو، محنة االسال  الكبرى  و زواد الخالفة العباسية مذ بغداد عمى   يىدي ( 8)

 .95، 85، 76 (، 8999)مطابع الييئة المارية العامة لمكتا ، مار،  5المغود، ط

) المطبعىىىة االميريىىىة، القىىىاىرة،  8، مختاىىىر  خبىىىار الخمفىىىاال، ط(تىىىاج الىىىديذ عمىىىي بىىىذ انبىىى 5)
 . 857ىى(، 8359

   السىىي : ىىىي كىىورة مىىذ سىىواد الكوفىىة وىمىىا سىىيباذ ارعمىى  وارسىىفد. يىىاذوت الحمىىوي،  ىىيا
 .573/ 3الديذ ابو عبدا  الرومي، معب  البمداذ، )دار الفكر، بيروت، ال.ت( ج

 .537الحوادث البامعة، ( 3)

*  ،عسىىىكر مرا ىىىة: ىىىىي بمىىىدة م ىىىيورة عظيمىىىة فىىىي بىىىالد اذربيبىىىاذ وكانىىىت تسىىىم  افرازىىىىرود
مىىرواذ بىىىذ محمىىىد بىىىذ مىىرواذ بىىىذ الحكىىى  فييىىىا، وذىىىد تمر ىىت فىىىي مراعييىىىا خيىىىد المسىىىمميذ 

 .5/93فسميت مرا ة. ياذوت الحموي، معب  البمداذ، ج

 . 555الحوادث البامعة، ( 4)
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الديذ الطوسي مأل خزانة الراد العظيمة الفسيحة اررباال مذ الكت  التي نيبىت 
مذ بغداد و يرىا؛ حت  تبمع فييا زيادة عم  اربعمائة ال  مبمد. وذد ذكر ذلى  

يعني الراد  –وذاد:))نقد اليو  (3). و كد ذل   بذ كتير(5) يضًا  بذ  اكر الكتبي
كت  اروذا  التي كانىت ببغىداد((. تى  ذكىر ابىذ خمىدوذ  يئًا كتيرًا مذ  –الراد 

 –)) لقيىىت كتىى  العمىى  التىىي كانىىت فىىي خىىزائني   عمىىا اىىاح  عمميىىة الغىىزو  ذ:
فىىي دبمىىة، معاممىىة بىىزعمي  لمىىا فعمىىو المسىىمموذ بكتىى   -يقاىىد خىىزائذ العباسىىييذ

. وىىىذا ارمىىر يعىىد بنايىىة كبيىىرة ور ي مغىىرض،  ذ (4)الفىىرس عنىىدما فتحىىوا المىىدائذ((
لىى  تىىرد  ي ا ىىارة فىىي كتىى  المىىارخيذ، سىىواال مىىذ كىىاذ مىىني  مىىذ المسىىمميذ ا  مىىذ 
 يىر المسىىمميذ الى  متىىد ىىىذا العمىد بىىد العكىس، فقىىد عامىىد المسىمميذ  ىىىد الذمىىة 
معالمىىة حسىىنة، وسىىمحوا ليىى  بممارسىىة طقوسىىي  بكىىد حريىىة وابقىىوا عمىى  كنائسىىي  

ال بد اىتمت بيت الحكمىة بتربمىة كتى  االعىاب  مىذ الفىرس واليونىاذ  ومعابدى .
وحفظوىىىىىا مىىىىذ الضىىىىياع والتمىىىى  والىىىىدمار؛ وىىىىىذا متىىىى ت  مىىىىذ حىىىى  العىىىىر  لمعمىىىىو  
والمعىىار  بغىىض النظىىر عىىذ معتقىىدات مالفييىىا؛ وذىىد  ىىيد ليىى  بيىىذا العمىىد الرائىىع 

 خاومي . 
بفر( ليعقىو  بىذ  يضًا في مقدمتو عذ كتا  )ال يعة بال (5)وذاد  بذ خمدوذ

اسحا  الكندي المنب  ))لعمو  ر  في كتبي  التي طرحيا ىوالكىو ممى  التتىر فىي 
عىذ خىزائذ كتى  الخمفىاال  (6)دبمة عند  ستيالئي  عمى  بغىداد((. ويىذكر القمق ىندي

                                                                       
اىىالح الىىديذ خميىىد بىىذ  يبىى ، الىىوافي بالوفيىىات، تىىم: احمىىد االرنىىااوط وتركىىي ماىىطف ، ( 8)

 .8/847 (، ج5555بيروت، )دار  حياال التراث العربي، 

 .3/547فوات الوفيات، ج( 5)

 .568، 585/ 83/ ج7البداية والنياية، مج ( 3)

 .543/ 5تاري  ابذ خمدوذ )العبر(، ج( 4)

 . 488 (، 5554تم: حامد احمد الطاىر، )دار الفبر لمتراث، القاىرة، ( 5)

 .537/ 8ابم االع  ، ج( 6)
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العباسييذ ببغداد التي كاذ فييا كتبًا نفيسىة، ال تحىَص كتىرًة وعنىد ىىذا الغىزو انيىا 
 ت معالميا و عفيت آتارىا((. ))ذىبت فيما ذى  وذىب

:  ذ خزانىىة كتىى  المدرسىىة المستناىىرية لىى  يبىى  منيىىا  ىىيال (8)وذىىاد  بىىذ عنبىىة
 –:))واحرذىىت كتىى  العمىى  التىىي كانىىت بيىىا (5)ويقىىود  بىىذ تغىىري بىىردي وا  البىىاذي.
مذ سائر العمو  والفنوذ التي ما كانت في الدنيا، ذيد اني  بنوا بيا  –يقاد بغداد

ذ والماال عوضًا عذ ادبر، وذيد  ير ذل ((. ويذكر ذط  الديذ بسرًا مذ الطي
اني  ))رموا كت  بغداد في بحر الفرات وكانىت لكترتيىا بسىرًا يمىروذ  (3)النيروالي

عميو ركبانا وم اة وتغير لوذ الماال بمداد الكتابة الى  السىواد((. وذىد  ىعر عممىاال 
بعىىىىد ذكىىىىر حكايىىىىة  العاىىىر المغىىىىولي بىىىىنقص الكتىىىى  فىىىىي  يىىىىامي ؛ فقىىىىاد السىىىىيوطي

الااح  بذ عباد لمذىا  ال  بعض الممو ، فاعتذر بم قة االنتقاد النو يحتاج 
ال  ستيذ بماًل ينقد عمييىا كتى  المغىة التىي كانىت عنده:))وذىد ذىى  بىد الكتى  
في الفتذ الكائنة بيذ التتر و يرى ، بحيث  ذ الكت  الموبودة ادذ في المغة مىذ 

. ويىىىىىىىذكر (4)يذ ال تبىىىىىىىيال حمىىىىىىىد بمىىىىىىىد واحىىىىىىىد((تاىىىىىىاني  المتقىىىىىىىدميذ والمتىىىىىىى خر 
:)) ذ  ال  مانفات مذ تقد  في ارتر والسير  نعىدمت... وذىد ضىاع (5)الكتاني

ضاع مذ ذل  في وذعة التتار ما ل  يىذكر التىاري  اكتىر منىو القىي فىي نيىر دبمىة 
حت  وذ  عذ البرياذ واسىود مىااه بكتىرة مىداد مىا  لقىي مىذ الكتى  االسىالمية((. 

                                 
 . 556عمدة الطال ، ( 8)

النبىىىو  الزاىىىىرة فىىىي ممىىىو  ماىىىر والقاىرة،)الماسسىىىة بمىىىاد الىىىديذ ابىىىو المحاسىىىذ يوسىىى ، ( 5)
 .7/58المارية العامة، ال.  ، ال. ت(،ج

 .863ىى(،8375ذط  الديذ، االعال  باعال  بيت ا  الحرا ، )مطبعة السعادة، مار، ( 3)

المزىىىىىر فىىىىي المغىىىىة وانواعيىىىىا، تىىىىم: فىىىىااد عمىىىىي مناىىىىور، )دار الكتىىىى  العمميىىىىة، بيىىىىروت، ( 4)
 . 74/ 8 (، ج8998

محمىىد عبىىد الحىىىي بىىذ عبىىىد الكبيىىر بىىىذ محمىىد الحسىىىني االدريسىىي، نظىىىا  الحكومىىة النبويىىىة ( 5)
/ 5المسم  التراتيى  االداريىة، )دار الكتىا  العربىي لمطباعىة والن ىر، بيىروت، ال. ت(، ج

453. 
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 ذواد المارخيذ بعض المبالغة، ولعميى   رادوا اذ ياىوروا لمقىار  ولعد في بعض 
فداحة ما فعمو المغود ببغداد ومكتباتيا. والح   ذ ىذه الحادتة البىد  ذ تكىوذ ذىد 
 دت الىىى  تىىىدمير الكتىىى ، وضىىىياعيا او اىماليىىىا بسىىىب  ضىىىخامة العمىىىد العسىىىكري 

سىىناب  خيىىود  الىىذي ذىىا  بىىو الغىىزاة؛ فكىى  مىىذ مكتبىىة وكىى  مىىذ مالفىىات ذىبىىت تحىىت
 المغود الغازية. 

وامىىىا ا ىىىارات المىىىارخيذ المحىىىدتيذ عىىىذ ماىىىير كتىىى  العىىىرا  اتنىىىاال االحىىىتالد 
المغولي فيي كما يقود دي طرازي: اذ ىوالكو ذىد تمىادى فىي التعسى  والتخريى  
والتىىىدمير ببغىىىداد فمىىى  يبىىى  فييىىىا  تىىىرًا لممخطوطىىىات القديمىىىة والىىىذخائر التمينىىىة التىىىي 

. ويقىىود الىىدكتور (8)ذ فىىي ذاىىور الخمفىىاال وبيوتىىات ارمىىراالكانىىت مكنىىوزة منىىذ ذىىرو 
  خربىىىوا 8558ىىىىى/656: عنىىىدما دخىىىد المغىىىود بغىىىداد سىىىنة (5)ماىىىطف  طىىىو بىىىدر

المكتبىىىىات واتمفىىىىوا الكتىىىى  التىىىىي بيىىىىا امىىىىا باحراذيىىىىا او امىىىىا برمييىىىىا فىىىىي نيىىىىر دبمىىىىة 
 وضاعت التروة االدبية والفنية التي سير عم  بمعيا خمفاال بني العبىاس منىذ  ذ

 اتخذوىا عاامة لي  و ابحت  ترًا بعد عيذ. 
:))تحولت بغداد ال  خرا  وتحولىت الكتى  الى  رمىاد وتىالد((. (3)وذاد  مبي
:))فممىىىىىىا حمىىىىىىت النكبىىىىىىة ببغىىىىىىداد عمىىىىىى  يىىىىىىد المغىىىىىىود...  حرذىىىىىىت (4)ويقىىىىىىود الاىىىىىىياد

المكتبات((. ويذكر محمد عمي البباوي: عندما ىب  المغىود بقيىادة ىوالكىو عمى  
الُممىىى  ومتابىىىة العمىىى  والعممىىىاال، ذىىىد اتىىىوا مىىىذ فظيىىىع ارمىىىر ومنكىىىر بغىىىداد حاضىىىرة 

الحىىىوادث مىىىا الينسىىى ؛ منيىىىا: )) حرذىىىوا الكتىىى (( فمىىىذل  كانىىىت ر بىىىة العممىىىاال فىىىي 

                                 
الفايكنىىت فيميىى ، خىىزائذ الكتىى  العربيىىة فىىي الخافقيذ،)مطبعىىة بوزيىى  الاىىقمبي، بيىىروت،  (8)

 .878/ 8ال. ت(،ج

 .878-877محنة االسال  الكبرى، ( 5)

 .6/569موسوعة التاري  االسالمي، ج (3)

، ينظىىىر: عمىىىر، تىىىاري  العىىىرا  فىىىي عاىىىور الخالفىىىة العربيىىىة 588المغىىىود فىىىي التىىىاري ، ( 4)
 .375 (،8988بة النيضة، بغداد، االسالمية، )مكت
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القىىاىرة وال ىىا  والىىذيذ لبىى وا الىىيي  مىىذ عممىىاال العىىرا  فىىي  عىىادة ذلىى  التىىراث الىىذي 
الىىىىذي  ىىىىيده  عبتىىىت بىىىىو كىىىوارث الغىىىىزو المغىىىولي؛ وتبديىىىىد ذلىىى  المبىىىىد االسىىىالمي

المسىىمموذ فىىي ذىىروذ؛ ف خىىذوا يبىىذلوذ البيىىد فىىي التىى لي  والتاىىني  إلاىىالح مىىا 
ن ىىىاال كتىىى  بديىىىدة فىىىي المغىىىة والىىىديذ وارد  و يرىىىىا . ويقىىىود (8) فسىىىده المغىىىود؛ وا 

: اذ المغىىود ذىىد رمىىوا الكتىى  فىىي نيىىر دبمىىة ذيىىرًا رىىىد العمىى  والىىديذ. (5)ادلوسىىي
بمىىة ذىىد تحىىود الىى  لىىوذ الحبىىر ارزر  مىىذ : اذ مىىاال نيىىر د(3)فيىىذكر بىىاذر ياسىىيذ

 كترة ما  لقي فيو مذ الكت  والمخطوطات. 
: اذ خىزائذ الكتى  الخااىة والعامىة فىي بغىداد، (4)وذكر فاضد بابر ضىاحي

والتي كانىت تضى   عىدادًا ال تحاىَ  مىذ المالفىات، تى  تىدميرىا عمى  يىد المغىود، 
:  تمىى  (5)بىىراىي  حسىىذ . ويقىىود الىىدكتور حسىىذ ا8558ىىىى/656 تىىر الغىىزو سىىنة 

المغىىود عىىددًا كتيىىرًا مىىذ الكتىى  القيمىىة التىىي كانىىت فىىي مكتبىىات القاىىور ببغىىداد. 
ذ (6)وذاد بربي زيداذ : ذد ذكر الت ري  اذ ىوالكو  تمى  كتى  العمى  فىي بغىداد وا 

:  ذ المغىود  سىتولوا عمى  الكنىوز الماديىة (7)ل  يعيذ مقىدارىا تمامىًا. ويقىود بىرواذ
ية التي ابتمعت ببغداد خالد القروذ الطويمىة الماضىية التىي ظمىت واالدبية والعمم

فييىىا بغىىداد عااىىمة زاىىىرة لخمفىىاال العباسىىييذ، امىىا الخسىىارة التىىي  اىىابت الحركىىة 

                                 
مقدمىىة كتىىا  تباىىير المنتبىىو بتحريىىر الم ىىتبو، تىىم: عمىىي محمىىد الببىىاوي )المكتبىىة العمميىىة، (8)

 .4-8/3بيروت، ال.ت(، ج

 .98تاري  مسابد بغداد وآتارىا،  (5)

 .457العن  الدموي في العرا ، ( 3)

 (، 5556ة العاىامي، بغىداد،   ر  االخبىار فىي ضىياع الحقىائ  والكتى  وادتار،)مطبعى( 4)
73. 

 .4/865ت ري  اإلسال ، ج( 5)

 .889/ 3تاري  آدا  المغة العربية، ج( 6)

 دوارد برانفيد، تاري  ارد  في  يىراذ مىذ الفردوسىي الى  السىعدي، تربمىة: ابىراىي   مىيذ ( 7)
 .586 (، 8954ال واربي،)مطبعة السعادة، مار، 
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العمميىىة االسىىالمية فىىي بغىىداد؛ فىىال يمكىىذ واىىفيا ميمىىا  عممنىىا فىىي ذلىى  ضىىرو  
ذ الكتىى  القيمىىة الفكىىر والخيىىاد؛ فقىىد كىىاذ  تىىر ىىىذه الكارتىىة خسىىارة العىىدد الكبيىىر مىى

:  ذ المغىىود  سىىتباحوا بغىىداد  ربعىىيذ (8)التىىي  بيىىدت تمىىا  االبىىادة. ويقىىود الخالىىدي
يومىىىىًا مىىىىذ سىىىىف  لمىىىىدماال وحىىىىر  لمبيىىىىوت وتىىىىدمير الحضىىىىارة والعمىىىى . وذكىىىىر بعىىىىض 
المىارخيذ اذ بيىت الحكمىة الىذي كىاذ يضى  المالفىات الكتيىرة والىدواويذ الضىخمة، 

: اذ (3)ويىذكر دي طىىرازي (5)واعفيىت آتىاره.بقى  حتى  احتىد المغىود بغىداد فىذى  
المغىىود ذىىد اتمفىىوا خزانىىة كتىى  المدرسىىة النظاميىىة، برمييىىا فىىي نيىىر دبمىىة واحراذيىىا. 

: اذ  ود نكبىىىة  اىىىابت خزانىىىة كتىىى  المدرسىىىة المستناىىىرية (4)وذكىىر حسىىىيذ  مىىىيذ
 ، حيىىث اضىىطر  ارمىىذ 8558ىىىى/656كانىىت عنىىد احىىتالد المغىىود بغىىداد سىىنة 

اود بعىىىىىىض الطىىىىىامعيذ االسىىىىىىتيالال عمىىىىىى  كتىىىىىى  المدرسىىىىىىة وسىىىىىادت الفوضىىىىىى  فحىىىىىى
المستناىىرية، ونبحىىوا فىىي محىىاولتي  وممىىذ تمكىىذ مىىذ االسىىتحواذ عمىى  كتيىىر مىىذ 
كتبيا العممية ناير الديذ الطوسي، الذي ذد  بغداد مىع البىيش المغىولي، ونقميىا 
الىى  مرا ىىة حيىىث بنىى  ىنىىا  مراىىدًا عمميىىًا، وخزانىىة كتىى  كبيىىرة مألىىىا مىىذ كتىى  

بقولىو:  ذ  (5)مدرسة، و يرىا مذ خزائذ كت  العرا . وذد  كد ذل  ادلوسيىذه ال
 ذ المدرسىىة المستناىىرية لىى  تىىزد عمىى  مىىا كانىىت عميىىو منىىذ  ن ىىائيا الىى  احىىتالد 
بغداد عم  يد المغود الفبىار، فبميىع مىا كىاذ فىي ىىذه المدرسىة مىذ كتى  وفىرش 

معىىىرو : مىىىذ  ومرافىىى ، ذىىىد نيبىىىو بنىىىد المغىىىود المخىىىذود. فيقىىىود الىىىدكتور نىىىابي
المستغر  بدًا  ننا ل  نعر  مذ كت  خزانة المدرسىة المستناىرية العظيمىة التىي 

                                 
االسىىىىىالمي والغىىىىزو المغىىىىولي، )مكتبىىىىة الفىىىىالح، الكويىىىىىت، اسىىىىماعيد عبىىىىد العزيىىىىز، العىىىىال  ( 8)

8984،) 95. 

؛  ىىىمبي، التربيىىىة 454الكىىىروي،  ىىىر  الىىىديذ، المربىىىع فىىىي الحضىىىارة العربيىىىة االسىىىالمية، ( 5)
 .47؛ البياتي، بيت الحكمة البغدادي و تره العممي، 885االسالمية، 

 .8/857خزائذ الكت  العربية في الخافقيذ، ج( 3)

 .65ة المستنارية، المدرس( 4)

 .98-97تاري  مسابد بغداد وآتارىا، ( 5)
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وذفىىت عمييىىا والتىىي  لفىىت فييىىا او التىىي مىىا تىىزاد باذيىىة حتىى  اليىىو  اال عمىى  سىىبعة 
يقىىود:  نىىي ال اسىىتغر  ذلىى  بعىىدما  (5). ولكىىذ االسىىتاذ منيىىر القاضىىي(8)كتىى  فقىىط

عة النكىىىراال فىىىي بغىىىداد ومىىىا احىىىدتوه مىىىذ تقتيىىىد عممنىىىا فعمىىىة المغىىىود اليمبيىىىة ال ىىىني
ذ افتتاح المدرسة المستنارية بعد الواذعة؛ واستمرار التدريس  وتخري  واحرا ، وا 

 المتردي فييا ال يدد عم   ذ مكتبتيا الضخمة بقيت ماونة محفوظة. 
: ذد ذكر احد البىاحتيذ اذ خزانىة كتى  (3)ويقود الدكتور فاضد بابر ضاحي

الب يرية ببغداد التي كانت تض  كتبًا كتيرة؛ ل  يب  منيا اال مبمد واحد، المدرسة 
ذ اىىىىىىم ذلىىىىىى  فىىىىىىاذ تمىىىىىى  الخزانىىىىىىة ربمىىىىىىا اتمفىىىىىىت اتنىىىىىىاال الغىىىىىىزو المغىىىىىىولي سىىىىىىنة  وا 

:  ذ ناىىير الىىديذ  ىىيد الىى  بانىى  مراىىد (4) . ويقىىود السىىاعدي8558ىىىى/656
المغىىود  مرا ىىة مكتبىىة ضىىخمة اسىىتطاع اذ يسىىترد بسىىببيا اكتىىر الكتىى  التىىي نيبيىىا

 (5)مذ المكتبات االسالمية اتناال احتالد بغىداد. وذىد اكىد ىىذا ب ىار عىواد معىرو 
عنىىدما تحىىدث عىىذ مىىدارس واسىىط ذىىاد: اذ ناىىير الىىديذ الطوسىىي نقىىد اتىىر الغىىزو 

: الريى  فىي (6)المغولي المدمر الكتير مذ كتبيا ال  مرا ة. ويقود عيس  سمماذ
اسىىط والمواىىد التىىي كانىىت تضىى  فىىي اذ خزانىىات كتىى  بغىىداد والباىىرة والكوفىىة وو 

اعدادًا كبيرة مذ الكت  التي اختفت مذ الوبود بسب  ما تعرضىت لىو مىذ حىر ، 
تال  خاواًا عندما احتد المغود بغداد سنة    .8558ىى/656وني  وا 

                                 
 .578تاري  عمماال المستنارية، ( 8)

 .84-83مقدمة كتا  تاري  عمماال المستنارية، ( 5)

 .854ا ر  االخبار، ( 3)

 .97مايد الديذ ابذ العمقمي واسرار سقوط الدولة العباسية، ))الحا ية((، ( 4)

 .8/854حضارة العرا ، جالتربية والتعمي ، ( 5)

 .553-555الفنوذ، العرا  في الت ري ، ( 6)
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لىىى  ينحاىىىر اتىىىر كارتىىىة احىىىتالد بغىىىداد فىىىي خسىىىارة العىىىدد الكبيىىىر مىىىذ الكتىىى ؛ 
ًا كبيىرًا، يقىدر بىادال  ولى  تبى  مىني  ولكنيا امتىدت ف ىمكىت مىذ ربىاد العمى  عىدد

 .(8)اال فئة ذميمة م ردة االذىاذ

فم  يسىتتذ المغىود العممىاال والفقيىاال والمفكىريذ مىذ مبىزرة بغىداد، ال بىد حتى  
الىىذيذ خربىىوا مىىع الخميفىىة المستعاىى  بىىا  عنىىدما آمىىني  ىوالكىىو وكىىاذ معىىو تالتىىة 

. ولىىىى  يىىىىرح  (5)عيىىىىاذ المدينىىىىةآال  مىىىىذ القضىىىىاة، والفقيىىىىاال والاىىىىوفيو واالمىىىىراال وا
. فقد ذكر المارخوذ اذ  بذ العمقمي كاذ سببًا فىي احىتالد (3)المغود عالمًا لعممو

بغىىىىداد ومذبحىىىىة العممىىىىاال التىىىىي راح ضىىىىحيتيا آال  العممىىىىاال وال ىىىىعراال؛  ذ ذيىىىىد اذ 
الىىىوزير  بىىىىذ العمقمىىىىي كاتىىىى  المغىىىىود وحرضىىىىي  عمىىىى  اخىىىىذ بغىىىىداد؛ وعنىىىىدما دخىىىىد 

بمىىىىىع لىىىىىو  بىىىىىذ العمقمىىىىىي سىىىىىاداتيا ومدرسىىىىىييا وعمماالىىىىىىا  الطا يىىىىىة ىوالكىىىىىو بغىىىىىداد
ليحضىىروا عقىىد زواج ابىىذ الخميفىىة المستعاىى  بىىا  االميىىر ابىىو بكىىر بابنىىة ىوالكىىو 

. فضىىاًل عىىذ العممىىاال الىىذيذ ذتمىىوا دفاعىىًا عىىذ (4)بزعمىىو؛ فخربىىوا فقىىتمي  عىىذ آخىىرى 
ذ كاذ ىىاالال فىي طميعىة مىذ خىرج دفاعىًا عىذ بغىداد، وسىب  اذ طمى   مىذ بغداد وا 

                                 
؛ حسىذ، تىاري  588؛ الاىياد، المغىود فىي التىاري ، 586برواذ، تاري  االد  في ايىراذ، ( 8)

 .4/865االسال ، ج

-4/859؛ حسىىذ، تىىاري  االسىىال ، ج598-595/ 5/ ج5اليمىذاني، بىىامع التىىواري ، مىىج( 5)
865. 

ينىىىي، الفتوحىىىات االسىىىالمية بعىىىد مضىىىي الفتوحىىىات النبويىىىة، )دار الكتىىى ، دحىىىالذ، احمىىىد ز ( 3)
 .75 (،8953بيروت، 

ابىىىىو الفىىىىداال، عمىىىىاد الىىىىديذ اسىىىىماعيد، المختاىىىىر فىىىىي اخبىىىىار الب ىىىىر، )المطبعىىىىة الحسىىىىينية ( 4)
؛ العباسي، محفوظ، العباسيوذ بعد احتالد بغىداد، 894/ 3المارية، مار، ال. ت(، ج

-897؛ بدر، محنة ارسال  الكبرى، 45 (، 8995العامة، بغداد، )دار ال اوذ التقافية 
؛ العىىودة، سىىميماذ بىىىذ حمىىد، كيىى  دخىىىد التتىىر بىىالد المسىىىمميذ  االدوار الخفيىىة فىىىي 898

 .58(،5558،)دار طيبة لمن ر والتوزيع، الرياض، 3سقوط الخالفة العباسية، ط
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المدرسيذ والفقياال وم اي  الربط والاوفيو برمىي الن ىا  واالسىتعداد لمبيىاد منىذ 
 .(8)عيد الخميفة المستنار با 

فم  يكىذ عممىاال بغىداد فىي عزلىة عىذ مبىتمعي ، بىد كىانوا بحى  ذىادة المبتمىع 
بعد اذ خال العرا  مذ القيادة السياسية القادرة عم  موابية الغزو المغولي. ولقىد 

المغىود دور العممىىاال فىىي التاىىدي ليىى ، فعممىوا عمىى  اسىىتمالتي  وعىىزلي  عىىذ ادر  
  امىر بكتابىة 8558ىىى/656المبتمع. فنبد اذ ىوالكو عندما حاار بغداد سىنة 

ستة منا ير تفيد ))اذ القضاة والعمماال والسادات والتبار وكد مذ ل  يحاربنا لي  
عمىىى  المدينىىىة مىىىذ بوانبيىىىا  االمىىىاذ منىىىا(( وربطىىىو تمىىى  المنا ىىىير بالنبىىىاد والقوىىىىا

 . (5)الستة
ولكىىذ وعىىود ىوالكىىو لىى  تكىىذ باعتىىًا لتخمىىي العممىىاال عىىذ دورىىى  السياسىىي فىىي 
التاىدي لمغىزو، لىذل  انىزد بيى  اذسى  العقوبىات بعىد دخولىو بغىداد. فى مر بىىاخراج 
كد مذ وذع بايدي اتباعو ال  خارج السور وامر بقتمي  بميعًا. فضاًل عمذ خرج 

. وال     ذ ىوالكو ادر  اذ العمماال يمتمىوذ خطىرًا (3)مستعا  با مع الخميفة ال
 كبيرًا عم  وبودى  في بغداد لذل  استيدفي . 

وليس لدينا   ارات دذيقة عذ عدد العمماال الذيذ  اركوا في الدفاع عذ بغداد 
 تناال حاار ىوالكو ليا؛ وال يمكذ  تخاذ مبمع العمماال الىذيذ است ىيدوا عمى  يىد 

؛ ولكذ ابذ بطوطة تر  لنا ناًا نفيسًا وميمًا ذكر فيو عدد العمماال الىذيذ المغود
                                 

 . 89ابذ الفوطي، الحوادث البامعة، ( 8)

بىىىذ محمىىىد بىىىذ الحسىىىذ ناىىىير الىىىديذ، كيفيىىىة واذعىىىة بغىىىداد،ذيد الكتىىىا   الطوسىىىي، محمىىىد( 5)
البىىىىىىىويني، بيانك ىىىىىىىىاي، باىتما :محمىىىىىىىىد رمضىىىىىىىاني،)مطبعة بانبانىىىىىىىىد خىىىىىىىىاور، تيىىىىىىىىراذ، 

 . 5/587/ج5؛ اليمذاني،بامع التواري ، مج856ىى(،8337

؛ العىىاني، نىىوري عبىىد الحميىىد، الىىدور 598-595/ 5/ ج5اليمىىذاني، بىىامع التىىواري ، مىىج( 3)
ساسي واالبتماعي لعمماال بغداد في عاور السىيطرة االبنبيىة، بحىث من ىور فىي مبمىة ال

( تحىت عنىواذ عممىاال العىرا  بىيذ القىرنييذ 55بيت الحكمة، سمسىمة المائىدة الحىرة، العىدد )
 .835، 8988السابع والحادي ع ر اليبرييذ، مبموعة مالفيذ، ت ريذ االود، 
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ذتمىىوا عمىى  يىىد المغىىود الطغىىاة بىىالعرا ؛ فقاد:))اخبرنىىا  ىىيخنا ذاضىىي القضىىاة ابىىو 
بكرات ابذ الحاج اعزه ا  ذاد سمعت الخطي  ابا عبىد ا  بىذ ر ىيد يقىود لقيىت 

ومعىىو ابىىذ اخ فتفاوضىىنا الحىىديث بمكىىة نىىور الىىديذ بىىذ الزبىىاج مىىذ عممىىاال العىىرا  
فقاد لي ىم  في فتنة التتر بالعرا  اربعة وع ريذ الى  ربىد مىذ اىىد العمى  ولى  

:))ولىى  (5). وذىىاد السىىخاوي(8)يبىى  مىىني   يىىري و يىىر ذلىى  وا ىىار الىى  ابىىذ اخيىىو((
عنىدما  (3)مذ يعر   يئًا مذ العم ((. وذكر ابىذ ربى  -يقاد بغداد –يب  فييا 

تحىىدث عىىذ البوسىىقي البغىىدادي عىىذ عبىىد الىىرزا  ابىىذ الفىىوطي ذىىاد سىىمعت  ىىيخنا 
االما  ابا حامد بذ المطرزي لمىا ذىد  مىذ بغىداد الى  مرا ىة؛ وذىد سىئد عمىذ بقىي 
ببغداد مذ االئمة فقاد: ول   عر  بيا فاضاًل فقييًا عالمًا باالاود والفروع  ير 

 تقي الديذ البوسقي. 
وذ عىدد العممىىاال القتمى  الىذيذ ذكىىرى  ابىذ بطوطىة اىىحيحًا، وال نسىتبعد اذ يكى

إلذ بغداد كانت مقر العمماال وكاذ اىميا ا مبي  مذ العمماال، وطمبة العم ، ناىي  
عذ المدارس العممية الكتيرة التي كانت ببغداد ذبد االحتالد المغولي، وىي تقىدر 

ذ رب  عىذ مىذ ( مدرسة. اما بخاوص ماذكره ابذ بطوطة والسخاوي واب38بى)
ولكذ ربما ارادوا اذ ياوروا لمقار   (4)بقي مذ العمماال ببغداد فيو بعض المبالغة.

                                 
 .889-888/ 5الرحمة، ج( 8)

ديذ محمىىىىد بىىىىذ عبىىىىد الىىىىرحمذ، االعىىىىالذ بىىىىالتوبي  لمىىىىذ ذ  التىىىىاري ، تىىىىم: فرانىىىىز  ىىىىمس الىىىى( 5)
 .595 (،8963روزنتاد، بعناية: د. االم احمد العمي، )مطبعة العاني، بغداد، 

زيىىذ الىىديذ ابىىو الفىىرج عبىىد الىىرحمذ بىىذ  ىىيا  الىىديذ احمىىد البغىىدادي، الىىذيد عمىى  طبقىىات ( 3)
عىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىنة المحمديىىىىىىىىىة، القىىىىىىىىىاىرة، الحنابمىىىىىىىىىة، تاىىىىىىىىىحيم: محمىىىىىىىىىد حامىىىىىىىىىد الفقىىىىىىىىىي، )مطب

 .385-5/388 (،ج8955

؛ عممىىىىىاال النظاميىىىىىات ومىىىىىدارس 354-59ينظىىىىىر: معىىىىىرو ، تىىىىىاري  عممىىىىىاال المستناىىىىىرية،( 4)
؛ آد ياسىىىىيذ، الحيىىىىاة 45-58 (،8973الم ىىىىر  االسىىىىالمي ، )مطبعىىىىة االر ىىىىاد، بغىىىىداد، 

 .866-884الفكرية في العرا  في القرذ السابع اليبري، 
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فداحىىة مىىا فعمىىو المغىىود الغىىزاة ببغىىداد واعمىىاد القتىىد الوح ىىية التىىي ارتكبوىىىا بحىى  
  ىميا ادمنيذ والسيما العمماال. 

عىىىذ وىىىىذا دليىىىد عممىىىي عمىىى  اذ العممىىىاال كىىىاذ ليىىى  بيىىىودًا معينىىىة فىىىي الىىىدفاع 
. االمىىر الىذي يىىربم القىود بىى ذ العممىىاال (8)بغىداد؛  ذ ىىى  ذتمىوا ضىىمذ مىذ ذتىىد فييىا

كانوا ضمذ طميعة المدافعيذ عذ بغداد، وىو الموذى  الطبيعىي والمتوذىع مىذ فئىة 
ابتماعيىىة واعيىىة كالعممىىاال التىىي تىىدر  ابىىر البيىىاد وفريضىىتو، وىىىي التىىي نىىذرت 

 مبزرة بغداد ذد  ممتي . نفسيا لحماية الديذ والمباد ، لذل  نبد اذ 
وىكذا وذ  عمماال العرا  في وبىو المغىود الغىزاة؛ وذادوا عىذ  ىر  الىوطذ، 
والعمىىى ، واالسىىىال ، واست ىىىيادى  فىىىي سىىىبيد الحريىىىة،  ذ عممىىىاال المقاومىىىة االبىىىالال 
ىىىىاالال اسىىىتحقوا، ويسىىىتحقوذ التكىىىري ، والتخميىىىد، فقىىىد ذرنىىىوا  ىىىر  الكممىىىة، وكرامىىىة 

 . (5)امة الوطذ، وحرية ابنائوالعم ، ب ر  البالد، وكر 
 (3)وذد وذع عدد مىذ  ىىد بغىداد اسىرى بيىد المغىود، وكىاذ مىذ بيىني  العممىاال،
. (4)فقىىىد ذكىىىر ابىىىذ الفىىىوطي: اذ المغىىىود اسىىىتباحوا بغىىىداد اربعىىىيذ يومىىىًا ذىىىتاًل واسىىىراً 

وتبىىدوا لنىىا كتىىرة عىىددى  مىىذ تعىىيذ موظىى  خىىاص ليىى  يتىىول   ىىاوني  وينظىىر فىىي 
مىىىني  ذىىىرر اليبىىىرة فىىىرارًا مىىىذ المغىىىود، لمحفىىىاظ عمىىى  حياتىىىو . ومىىىذ نبىىىا (5)امىىىورى 

                                 
-558/ 5، ابىىذ ربىى ، ذيىىد طبقىىات الحنابمىىة، ج535الحىىوادث البامعىىة،  ابىىذ الفىىوطي،( 8)

 .645-638، الغساني، العسبد المسبو ، 565

كمىىاد الىىديذ، بميىىد، بغىىداد مركىىز العمىى  والتقافىىة العالميىىة فىىي القىىروذ الوسىىط ، )من ىىورات ( 5)
 .67 (،8985وتوزيع المكتبة العالمية، بغداد، 

عىىىىىىىىىرا  ابىىىىىىىىىذ الفوطي،)مطبعىىىىىىىىىة التفىىىىىىىىىيض، بغىىىىىىىىىداد، ال ىىىىىىىىىبيبي، محمىىىىىىىىىد رضىىىىىىىىىا، مىىىىىىىىىارخ ال( 3)
 .8/84 (،ج8955

 . 536الحوادث البامعة، ( 4)

؛ آد ياسىىيذ، الحيىىاة الفكريىىة فىىي العىىرا  فىىي القىىرذ 558/ 3الاىىفدي، الىىوافي بالوفيىىات، ج( 5)
 . 885السابع اليبري، 
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ورفضىىو الخضىىوع لمحكىى  االبنبىىي، وفضىىد  ذ يعىىيش  ريىى  عىىذ االىىىد واالحبىىة 
 والدار. فمب وا ال  مار وال ا  و يرىما مذ البقاع.

وذىىد ادى ىىىاالال فىىي  ىىىربتي  دورًا عمميىىًا رائىىدًا  ذ كىىىانوا اسىىاتذًة فىىي عمىىىومي ؛  
لعمىىىو ، مىىىذكريذ  ذ عطىىىاال بغىىىداد لىىىذ ينضىىى  حتىىى  بعىىىد واسىىىيموا فىىىي ن ىىىر تمىىى  ا

. وذىىد ادى ىىىذا الىى  انتقىىاد مراكىىز العمىى  واالد  مىىذ بغىىداد و يرىىىا مىىذ (8)احتالليىىا
مدذ العم  التي استباحيا المغود، ال  مار وال ا  والحبىاز، و يرىىا مىذ المىدذ 

عاىىر فااىىبحت مراكىىز عمميىىة فكتىىر فييىىا اسىىماال ال ىىعراال واردبىىاال والعممىىاال فىىي ال
:))اذ سىقوط بغىداد ادى الى  انتقىاد مراكىز الدراسىات (3). فيقود العرينىي(5)المغولي

االنسىىانية الىى  ماىىر وفىىي الوذىىت نفسىىو تفىىر  العممىىاال واالدبىىاال فىىي انحىىاال العىىال  
االسىالمي فىىزاد ذلىى  ذىىوة البامعىىات والمىىدارس التىىي حمىىوا بيىىا((. فااىىبحت القىىاىرة 

ال  االسىالمي، واىارت محىورًا لمعمىو  واددا  منذ احتالد المغود لمعىرا  ذمبىًا لمعى
لطىال  العمى  وارد  مىذ بىالد المسىمميذ كافىة؛  ومنىآاإلسالمية؛ واىارت منطقىة 

. وااىىىبحت بغىىداد  ىىبو خاليىىة مىىىذ (4)فكىىانوا يفىىدوذ الييىىا مىىىذ كىىد حىىد  واىىو 
العممىىاال، ال يفىىد العممىىاال وطمبىىة العمىى  الييىىا بىىد ىىىابرت اعىىداد كبيىىرة منيىىا بعىىد  ذ 

ذبمىىة العمىى  والعممىىاال بسىىب  القتىىد وارسىىر وارضىىطياد الىىذي مارسىىو المغىىود كانىىت 
:  ذ بغداد ذىد خمىت مىذ اىميىا، وت ىتت مىذ (5)ضدى . فقد ذكر ابذ  اكر الكتبي

بقي مني  في البالد. ومني  مىذ بقىي فىي ظىد االحىتالد المغىولي، والذى  مىا الذىاه 
ولىدُه، او اخىوُه، ومىني  مىذ مذ المعاناة واالضىطياد، فمىني  مىذ  ست ىيد ابىوُه، او 

                                 
 .588الاياد، المغود في الت ري ، ( 8)

 .888-887/ 3زيداذ، تاري  آدا  المغة العربية، ج( 5)

 .56 (،8967السيد الباز، المغود )دار النيضة العربية لمطباعة والن ر، بيروت، ( 3)

- 8558ىىى/ 738-ىىى656عبد ا ، محمىد نبى ، الموذى  العربىي مىذ التحىدي المغىولي )( 4)
 (، رسىىىالة مابسىىىتير  يىىىر من ىىىورة )المعيىىىد العىىىالي لمدراسىىىات القوميىىىة اال ىىىتراكية، 8345
 .897 (،8984المستنارية، بامعة 

 .535/ 5فوات الوفيات، ج( 5)
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 سىىر ولىىدُه ومىىني  مىىذ كىىاذ متخفيىىًا، ومىىني  مىىذ ذىىد  االمىىواد مقابىىد االبقىىاال عمىى  
حياتو، إلذ دفع الماد لممغود كاذ ينبي مىذ القتىد، ومىني  مىذ ذىبىت مالفىاتي ، 
واتباتاتي ، وابازاتي ، ومني  مذ تعرض لألذى بتيمة مكاتبة ممو  مار وال ا ؛ 

المعانىىاة التىىي لقوىىىا مىىذ المغىىود  تنىىاال االحىىتالد، اىىمد ىىىاالال وبىىالر   مىىذ ىىىذه 
العمماال في االرض العراذية وذل  لمحاود عم  الفراة المناسبة النيىاال المحتىد 

 . (8)وتخميص البالد مذ ظممي 
 ذ ىذا الغزو اليمبي ادى ال  انحسار حركة الت لي  عند عمماال المسمميذ، 

وبغداد ب ىكد خىاص بواىفيا المركىز الفكىري في المناط  التي ابتاحيا المغود، 
االود فىىي الدولىىة العربيىىة االسىىالمية؛  ذ  ذ العممىىاال ب ىىكد عىىا  كىىاذ ىميىى  حينئىىذ 
الحاىىود عمىى  مىىالذ آمىىذ ذبىىد التفكيىىر فىىي التىى لي ، او ممارسىىة ن ىىاطات الحيىىاة 

. لذا نبد  ذ الكتير مذ العممىاال الىذيذ لبى وا الى  ماىر وال ىا  وبىدوىا (5)االخرى
آمنىىًا وظىىاًل وافىىرًا، ومىىوردًا عىىذبًا سىىائغًا. ذىىد بىىذلوا بيىىودًا كبيىىرة فىىي التىى لي   حرمىىاً 

.  ي  ذ (3)والتاىىىني ، فىىىي مختمىىى  العمىىىو  إلاىىىالح مىىىا  فسىىىده الغىىىزو المغىىىولي
حركىىىىة التىىىى لي  والتاىىىىني  انحسىىىىرت فىىىىي العىىىىرا ، النىىىىو كىىىىاذ تحىىىىت االحىىىىتالد، 

المماليىى  الىىذيذ ىيئىىوا ون ىطت فىىي ماىىر وال ىا  النيمىىا كانتىىا بحىىوزة السىالطيذ، و 
الىىبالد لتحمىىد الزعامىىة االسىىالمية بعىىد بغىىداد؛ والقىىبض عمىى  زمىىا  الحركىىة العمميىىة 

 واردبية والدينية والسياسية؛ فيرع  لييا ادلو  مذ العمماال وطمبة العم .
وكاذ ليذا الغزو  تر بالغ في )االد  وال عر(، في العرا ، فقد ذىى  ع ىا  

والىىىوزراال والخمفىىاال و يىىىرى  مىىذ ربىىىاد السىىمطة؛ الىىىذيذ  االد  وال ىىعر مىىىذ االمىىراال

                                 
؛ماىطف  بىواد، مقدمىة كتىا  893ينظر:عبد ا ، الموذى  العربىي مىذ التحىدي المغىولي، (8)

 .88مختار التاري ،
 .75-74ضاحي، ا ر  االخبار، ( 5)

عمي ابذ حبر العسقالني  يا  الديذ  حمد، تباير المنتبو بتحرير الم تبو، تم: محمد ( 3)
 .4-3/ 8البباوي، )المكتبة العممية، بيروت، ال.ت(، ج
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كىىانوا يطمبىىوذ العمىى  ويتمىىذذوذ بسىىماع ال ىىعر وينظمونىىو؛ وااىىبم الممىى  المغىىولي 
 نمىىا يىىراد بىىو القيىىر والغمبىىة؛ وبعىىد  ذ كىىاذ ال ىىاعر او االديىى  تعمىىو منزلتىىو عنىىد 

اىىىر  ىىىى  االميىىىر او الخميفىىىة او السىىىمطاذ بالبيىىىت الواحىىىد او الحكايىىىة الواحىىىدة، ان
الممىىىو  المغىىىود الىىى  تىىىدويذ حسىىىابات المممكىىىة، وضىىىبط الخىىىراج والىىىدخد وتىىىدري  

ذ اسىىىىتيالال المغىىىىود عمىىىى  رذىىىىا  النىىىىاس ذيىىىىد السىىىىنة ال ىىىىعراال، و ىىىىغد (8)البنىىىىد . وا 
عقىىولي ، فىىزادت ذىىرائحي  بمىىودًا عمىىا كانىىت عميىىو فىىي العاىىر العباسىىي؛ ولىى  ينبىىغ 

ود، والسىىىيما فىىىي ماىىىر مىىىذ ال ىىىعراال مىىىذ يسىىىتح  الىىىذكر اال خىىىارج مممكىىىة المغىىى
 .  ي: ال عراال الذيذ ىابروا خارج العرا .(5)وال ا 

وىكذا عاش العىرا  فتىرة حالكىة الظممىة كانىت   ىعة النىور فييىا ضىئيمة خىالد 
. وعا ىىىت بغىىداد فىىي ديىىابر الظىىىال  مدينىىة منزويىىة فقىىىدت (3)ىىىذا العاىىر الرىيىى 

نافسىىيا  ي حاضىىرة مىىذ مكانتيىىا العمميىىة بعىىد اذ كانىىت مدينىىة العمىى  والعممىىاال ولىى  ت
حواضر االسال . فبكتيا العيوذ بعد القمو  ورتاىىا ارد  ذبىد ال ىعر كمىا تو ىم 
العمىى  بو ىىاح السىىواد، ذبىىد  ذ يختطفيىىا السىىياد.  نيىىا كانىىت خسىىارة العمىى  فىىي كىىد 

 . (4)مراحمة وحركاتة وكانت ذاامة لمظير مذىمة لمعقد تاورًا وتنظيراً 
اىىىرة كالحضىىارة العربيىىة االسىىالمية فىىي بغىىداد لىى  يحىىدتنا التىى ري   ذ حضىىارة ز 

التىىىي اسىىىتمرت زىىىىاال خمسىىىة ذىىىروذ؛ ذىىىد اختفىىىت فىىىي متىىىد ىىىىذه السىىىرعة وااىىىبحت 
. (5)حاضىىىرة العباسىىىييذ طعمىىىة تمتيميىىىا النيىىىراذ المسىىىتعرة؛ وتغرذيىىىا الىىىدماال المرىقىىىة

                                 
 .887/ 3زيداذ، تاري  آدا  المغة العربية، ج( 8)

 .855/ 3زيداذ، تاري  آدا  المغة العربية، ج( 5)

 .7/574 مبي، موسوعة التاري  االسالمي، ج( 3)

 .47ىيابنة، محاضرات في تاري  المغود والممالي ، ( 4)

 .868/ 4السال ، جحسذ، تاري  ا( 5)
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واابحت بغداد خرابًا بعد  ذ ل  يكذ ليا في الدنيا نظير في بالد ذدرىا وفخامة 
  (8)وكترة عممائيا واعالميا.  مرىا

لقد  تار حادث احتالد بغداد، الحزذ العمي ، والبزع ال ديد في بميع انحاال 
البالد االسالمية، الذ احتالد بغداد ل  يكذ في الحقيقة حدتًا عاديًا يمكذ  ذ يمر 
بسىىيولة؛ بىىد كىىاذ ذضىىية االمىىة االسىىالمية بمعىىاال، التىىي احسىىت بىىالخطر الىىداى ؛ 

نتزعت منيا كعبتيا، وانفرط عقد الوحىدة االسىالمية  والسيما بعد  ذ توذ  ذمبيا، وا 
المقدس. لقد باد ىذا االحتالد بخاطر كد مسم ، فانفعمت كىد نفىس، واىتىز كىد 
ذا كىاذ ليىذا الحىادث البمىد تى تيره العميى  فىي نفىوس المسىمميذ بميعىىًا،  وبىداذ، وا 

ل عراال مني ؛ فنظموا المراتي فانو ال    كاذ ا د وذعًا، واعظ  ت تيرًا في نفوس ا
 . (5)التي ت يع االس  في النفس وتتير ال بوذ

وكاذ مذ بيذ تم  المراتي، ذايدة م يورة في بغداد ذاليا تقي الديذ بذ ابىو 
 : (3)اليسر. وىذه القايدة ىي

 فما وقوفك واالحباُب قد ساروا! لسائل الدمع عن بغداد اخبــاُر 
 فما بذاك الحمـى والدار ديـاُر  يا زائرين إلى الزوراء* التفـدُوا 

 بو المعالـم قد َعَفاه إقفـــار  تاج الخالفة والربع الذي ُشرفـْت 
 ولمـدموع عـمى اآلثار آثـار  اضحى لعصف البمى في ربعو أثُر 
 شبت عميو ووافى الربَع إعصار  يا نار قمبي من نار الحرب وغى 

 وقام باالمر من يحويو ُزنَّــاُر  ُب عمى اعمى منابرىـا عال الصمي
 وكان من دون ذاك الستر أستار  وكم حريٍم سبتو الترك غاصبــة 

 ولم يعد لبــدور منــو إبدار  وكم بدوٍر عمى البدرية انخـسفت 

                                 
 . 375عمر، تاري  العرا  في عار الخالفة العربية السالمية، ( 8)

 .583الاياد، المغود في التاري ، ( 5)

 .544السيوطي، تاري  الخمفاال، ( 3)
 * الزوراال: ىي بغداد، 
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 من النَّياب وقـد حـازتُو ُكفِّار  وكم ذخائر أضحت وىي شائـعة 
 عمى الرقاب وُحطِّْت فـيو أوزار  فيــم وكم حدود أقيمت من سيو 

 الى السفاح من االعداء ذعـاُر  ناديت والسُِّبي ميتوك يجــرىُم 
وبعىىىد اسىىىتقراال عىىىدد مىىىذ الماىىىادر والمرابىىىع وكتىىى  التىىىراب  التىىىي بىىىيذ  يىىىدينا 
اسىىتطعنا مىىىذ تتبيىىىت  سىىىماال بعىىىض العممىىىاال ارعىىال  الىىىذيذ ذتمىىىوا عمىىى  يىىىد القىىىوات 

  :8558ىى/656بغداد سنة المغولية الغازية في 
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*أســـــــماء العممـــــــاء الـــــــذين قتمـــــــوا عمـــــــى يـــــــد  المغـــــــول فـــــــي بغـــــــداد 
 م: 8558ىـ/656سنة

 العلماء ت

اتشاهٍى انثهشفضهً.   .1
 (8)

 

تٍ يحًذ تٍ عثًاٌ تٍ تُهاٌ. ٌاالستهً صذس انذٌٍ َثها  .2
 (5)

 

اَيذي فخش انذٌٍ أحًذ تٍ عثٍذهللا تٍ انحغٍ تٍ أحًذ تٍ جعفش.  .3
 (3)

 

أٌذغًش انششقً.  .4
 (4)

 

انثجهً عشاج انذٌٍ.  .5
 (5)

 

اتٍ تشجى شهاب انذٌٍ عهًٍاٌ تٍ يحًذ.  .6
 (6)

 

انثغذادي احًذ تٍ عثذانصًذ تٍ أحًذ تٍ عثذانقادس تٍ عثذهللا تٍ اتً انجٍش.  .7
 (7)

 

انثغذادي احًذ ذاج انذٌٍ عثذانكشٌى تٍ ٌىعف تٍ عثذانشحًٍ اتٍ انجىصي.  .8
 (8)

 

انذٌٍ عثذانشحًٍ تٍ ٌىعف تٍ عثذانشحًٍ اتٍ انجىصي.انثغذادي جًال   .9
 (9)

 

انثغذادي جًال انذٌٍ ٌحٍى تٍ ٌىعف تٍ ٌحٍى تٍ يُصىس تٍ انًعًش تٍ عثذانغالو   .11

                                 
الىىىذىبي، سىىىىير اعىىىال  النىىىىبالال، عنايىىىة: حسىىىىاذ عبىىىدالمناذ،)بيت االفكىىىىار الدوليىىىة، لبنىىىىاذ، ( 8)

 .8/558 (،ج5554

ابىىذ  ىىاكر الكتبىىي، عيىىوذ التىىىواري ، تىىم: د.فياىىد السىىامري ونبيمىىة عبىىىدالمنع  داود،)دار ( 5)
 .55/554 (،ج8985الحرية لمطباعة، بغداد، 

 .3/89/ 4ابذ الفوطي، تخميص مبمع اددا ، ج( 3)

ي، )دار الىذىبي، تىىاي  االسىىال  ووفيىىات الم ىىاىير واالعىىال ، تىىم: د.عمىىر عبدالسىىال  تىىدمر ( 4)
 .48/358(،ج8987)دار الكتا  العربي، بيروت، 

 .639الغساني، العسبد المسبو ، ( 5)

 .634؛ الغساني، العسبد المسبو ، 535ابذ الفوطي، الحوادث البامعة،( 6)

 .5/595ابذ رب ، ذيد طبقات الحنابمة، ج( 7)

 .5/565المادر نفسو، ج (8)

 .5/565المادر نفسو ، ج(9)
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شصشي.صان
(8)

 

انثغذادي ششف انذٌٍ عثذهللا تٍ ٌىعف تٍ عثذانشحًٍ اتٍ انجىصي.  .11
 (5)

 

اتى انفرح.انثغذادي عضانذٌٍ اتى انفضم عثذانعضٌض تٍ يحًذ تٍ   .12
 (3)

 

انثغذادي عضانذٌٍ اتى انًعانً يحًذ تٍ عثذٌٍ تٍ عهً انغهًً.  .13
(4)

 

انثغذادي عفٍف انذٌٍ اتى عثذهللا أحًذ تٍ جعفش اتٍ انثذٌع.  .14
(5)

 

انثغذادي عفٍف انذٌٍ أتى انعض ٌىعف عثذانكشٌى تٍ انحغٍ اتٍ انقصاب.  .15
(6)

 

ص.انثغذادي عهً تٍ عهًٍاٌ تٍ أتى انعض اتٍ انخثا  .16
(7)

 

انثغذادي عهً تٍ يحًذ تٍ انحغٍٍ اتٍ انٍُاس.  .17
(8)

 

ٌٍ اتى عثذهللا يحًذ تٍ انحغٍ تٍ تىصاتح تٍ كًشركٍٍ.ذانثغذادي قطة ان  .18
(9)

 

انثغذادي قىاو انذٌٍ اتى انعض عثذانشحًٍ تٍ صذس اندذٌٍ عهدً تدٍ يحًدذ تدٍ انحغدٍ   .19

اتٍ انٍُاس.
(85)

 

عثٍذهللا عهً تٍ أَجة اتٍ انغاعً.انثغذادي كًال انذٌٍ اتى انقاعى   .21
(88)

 

انثغذادي كًال انذٌٍ اتى انحغٍ عهً تٍ أتً عهً عغكش تٍ اتً َصش اتشاهٍى.  .21
(85)

 

                                 
 .48/354السال ، جالذىبي، تاريم ا( 8)

 .83/588/ج7؛ ابذ كتير، البداية والنياية، مج5/555الذىبي، سير اعال  النبالال، ج( 5)

 .554-8/553/ 4ابذ الفوطي، تمخيص مبمع اددا ، ج( 3)

 .355-358، 358-8/357/ 4المادر نفسو، ج(4)

 .8/583/ 4المادر نفسو، ج(5)

 .8/555/ 4المادر نفسو،  ج(6)

 .83/583/ج7ابذ كتير، البداية والنياية، مج (7)

 .638الغساني، العسبد المسبو ،  (8)

 .3/695/ 4ابذ الفوطي، تمخيص مبمع اددا ، ج (9)

 .8/855/ 4المادر نفسو، ج(85)

 .585/كتا  الكا /5المادر نفسو، ج(88)

 .456/كتا  الكا /5المادر نفسو، ج(85)
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انثغذادي انخهٍفح انعانى، انًغرعصى تاهلل عثذهللا تٍ انًغرُصشتاهلل.  .22
(8)

 

انثغذادي يحًذ تٍ عهً تٍ عثذانصًذ اتٍ انهًُ.  .23
(5)

 

تٍ عثذانشحًٍ تٍ عهً انثكشي اتٍ انجىصي. انثغذادي يحً انذٌٍ ٌىعف  .24
(3)

 

انثغذادي يعٍٍ انذٌٍ أتى يحًذ ستٍع تٍ عثذانىاحذ تٍ عثذانىهاب اتٍ عكٍُح.  .25
(4)

 

انثغذادي يعٍٍ انذٌٍ اتى عثذهللا يحًذ تٍ عثذهللا تٍ انحغٍ.  .26
(5)

 

انثغذادي يىفق انذٌٍ عثذانقاهش يحًذ تٍ عهً تٍ عثذانعضٌض اتٍ انفىطً.  .27
(6)

 

انثقجح داس عًادانذٌٍ اتى انفىاسط طغشل تٍ عثذانًغرعصًً.  .28
(7)

 

انثُذٍَجً عًادانذٌٍ أتى انحغٍ عهً تٍ عثذانًهك تٍ أتى انغُائى اتٍ تصال.  .29
(8)

 

انرثشٌضي ٌحٍى تٍ ععذ.  .31
(9)

 

انرقً انًىعىي.  .31
(85)

 

انجًال انقضوًٌُ.  .32
(88)

 

اتٍ انحظٍشي عهً تٍ ٌىعف تٍ ععذ تٍ عهً.  .33
(85)

 

ٍ تٍ عثذانعضٌض تدٍ َصدش تدٍ عثٍدذ تدٍ عهدً تدٍ اتدً ٌانحىساًَ عثذانشحًٍ تٍ سص  .34

                                 
 .3/3957الذىبي، سير اعال  النبالال، ج (8)

 .638الغساني، العسبد المسبو ، ( 5)

 .5/565ابذ رب ، ذيد طبقات الحنابمة، ج (3)

 .665/كتا  المي /5ابذ الفوطي، تمخيص مبمع اددا ، ج (4)

 .686/كتا  المي /5المادر نفسو، ج(5)

 .864-863/كتا  المي /5المادر نفسو، ج(6)

 .5/745/ 4المادر نفسو، ج(7)

 .5/785/ 4جالمادر نفسو،  (8)

 .48/359الذىبي، تاري  االسال ، ج (9)

 .639الغساني، العسبد المسبو ،  (85)

 .48/385الذىبي، تاري  االسال ، ج( 88)

 .48/359المادر نفسو، ج(85)
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انجٍش.
(8)

 

انذوٌذاس انصغٍش انًهك انًجاهذ اٌثك.  .35
(5)

 

انششٍذي عثذهللا تٍ عثاط.  .36
(3)

 

انشٌحاًَ يحًذ تٍ أحًذ تٍ يحًىد اتى انثُاء.  .37
(4)

 

انضَجاًَ يحًىد تٍ احًذ تٍ يحًذ تٍ ٌخراس.  .38
(5)

 

عثذانىهاب تٍ عثذانشحٍى تٍ عثذانىهاب.اتٍ عكٍُح   .39
(6)

 

انغاليً َجٍة انذٌٍ عثذهللا تٍ عًش.  .41
(7)

 

ششف انذٌٍ تٍ انصذس انعهىي.  .41
(8)

 

صىس تٍ اتشاهٍى.ُانششواًَ قىاو انذٌٍ اتى انُصش ٌىَظ تٍ ي  .42
(9)

 

انشًظ عهً تٍ ٌىعف انكاذة.  .43
(85)

 

ٌحٍى انهاشًً انعهىي.اتٍ صالٌا ذاج انذٌٍ اتى انًكاسو يحًذ تٍ َصش تٍ   .44
(88)

 

اتٍ طاووط ششف انذٌٍ يحًذ انعهىي.  .45
(8)

 

                                 
 .5/564ابذ رب ، ذيد طبقات الحنابمة، ج (8)

 .8/8875الذىبي، سير اعال  النبالال، ج( 5)

 .8/558الذىبي، سير اعال  النبالال، ج (3)

الداودي،  مس الديذ بذ عمي بذ احمد، طبقات المفسريذ، تم: عمي محمد عمر،)مكتبة  (4)
 .5/84 (، ج8975عمر،)مكتبة وىبة، عابديذ، 

 .3/379الذىبي، سير اعال  النبالال، ج( 5)

 .638الغساني، العسبد المسبو ، ( 6)

المختىىىار،  السىىىالمي، ابىىىو المعىىىالي محمىىىد بىىىذ رافىىىع، تىىىاري  عممىىىاال بغىىىداد المسىىىم  منتخىىى  (7)
 .885-884 (،8938تاحيم: عباس العزاوي، )مطبعة االىالي، بغداد، 

 .637الغساني، العسبد المسبو ،  (8)

 .885-4/879/ 4ابذ الفوطي، تمخيص مبمع اددا ، ج (9)

 .683الغساني، العسبد المسبو ،  (85)

 .48/596الذىبي، تاري  االسال ، ج (88)
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اتٍ انطثال انرقً عثذانشحًٍ تٍ حًضج.  .46
(5)

 

عثذهللا تٍ خُفش.  .47
(3)

 

انعكثشي فخش انذٌٍ اتى عهً يحًذ تٍ عثذانشحًٍ اتى انثقاء عثذهللا.  .48
(4)

 

عهً تٍ انضتٍذي.  .49
(5)

 

فخش انذٌٍ انشاصي.  .51
(6)

 

انذٌٍ انُاعخ.اتٍ انفشضً جًال   .51
(7)

 

انقضوًٌُ انقاضً انثشهاٌ.  .52
(8)

 

يحًذ تٍ انثىقً.  .53
(9)

 

اتٍ انًخراس تهاء انذٌٍ داود تٍ ذاج انذٌٍ اتى انحغٍ عهً تٍ شًظ انذٌٍ عهً.  .54
(85)

 

اتٍ انًخراس شًظ انذٌٍ عهً تٍ انُقٍة انطاهش انحغٍ انعهىي.  .55
(88)

 

اتٍ انًخراس عًش تٍ جالل عثذهللا انعهىي.  .56
(85)

 

اتٍ انُغاتح شًظ انذٌٍ اتى انحغٍ عهً.  .57
(83)

 

                                                                       
 .535ابذ الفوطي، الحوادث البامعة،  (8)

 .645الغساني، العسبد المسبو ، ( 5)

 .639المادر نفسو، (3)

 .3/335/ 4ابذ الفوطي، تمخيص مبمع اددا ، ج (4)

 .645الغساني، العسبد المسبو ،  (5)

 .76-3/75/ 4ابذ الفوطي، تمخيص مبمع اددا ، ج (6)

 .48/385الذىبي، تاري  االسال ، ج (7)

 .638الغساني، العسبد المسبو ،  (8)

 .639المادر نفسو،  (9)

 .335؛ ابذ عنبة، عمدة الطال ، 535ابذ الفوطي، الحوادث البامعة،  (85)

 .638؛ الغساني، العسبد المسبو ، 535ابذ الفوطي، الحوادث البامعة،  (88)

 .639الغساني، العسبد المسبو ، ( 85)

 .637المادر نفسو،  (83)
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اتٍ انُعًاًَ انقاضً ذقً انذٌٍ عهً.  .58
(8)

 

اتٍ انٍُاس ششف انذٌٍ عثذهللا عهً تٍ عكٍُح.  .59
(5)

 

اتى هاشى ٌىعف.  .61
(3)

 

انهاشًً أحًذ تٍ انقضوًٌُ.  .61
(4)

 

انهًزاًَ انعانى صذس انذٌٍ اتى انًعشش.  .62
(5)

 

 

 

اعرشهذ فً تغذاد حصشا ً وهى ال ًٌثم هزا يا اععفرُا ته انًصادس عًٍ 

دساعح احصائٍح دقٍقح نًٍ قرم عهى ٌذ انًغىل فهشتًا اغفهد انًصادس اعًاء 

1عهًاء كثش وركشخ اناليعٍٍ يُهى فقظ

                                 
 .48/385الذىبي، تاري  االسال ، ج (8)

 .638الغساني، العسبد المسبو ، ( 5)

 .633-635المادر نفسو،  (3)

 .639الغساني، العسبد المسبو ، ( 4)

 .638المادر نفسو،  (5)
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 نتائج البحث

 اتضم مذ ىذا البحث ما ي تي:  
اذ المغىىود عمىىدوا الىى  تعطيىىد الحركىىة العمميىىة فىىي العىىرا  مىىذ  البحىىث ظيىىر  (8

حراذيىىا حتىى  توذفىىت فييىىا الدراسىىة  خىىالد ىىىد  الماسسىىات العمميىىة وتخريبيىىا وا 
 ب كد كامد لما يزيد عذ سنتيذ.

مىىىدى الىىىدمار الىىىذي ااىىىا  خىىىزائذ الكتىىى  فقىىىد ا ىىىارت بعىىىض  البحىىىثك ىىى   (5
واخىىرى ذىىد القيىىت فىىي الماىىادر الىى  اذ كميىىات كبيىىرة منيىىا ذىىد احترذىىت عمىىدًا 

نيىىر دبمىىة فىىي حىىيذ نقمىىت بعىىض منيىىا مىىذ ذبىىد ربىىاالت المغىىود الىى  مرا ىىة 
 وىذه العممية تعد مبزرة وح ية بح  العم  وموروث االنسانية الحضاري.

اذ اليبمىىة المغوليىىة التىىي اسىىتيدفت المبتمىىع البغىىدادي ب ىىكد  البحىىثك ىى   (3
مىني  وذتمىت عىددًا  عا  ابت نار  ضبيا عم  العممىاال والمفكىريذ وذىد نالىت

 كبيرًا مني .

اذ عىىددًا كبيىىرًا مىىذ العممىىاال ذىىد اسىىروا مىىذ ذبىىد المغىىود والذىىوا مىىا  البحىىثافىىرز  (4
الذوه مذ فزع واىانة وبور ت  اطم  سراحي  السبا  متعىددة بعىد اذ اسىاالت 

 القوات المغولية معاممتي .

مغىىود ذىىد اذ عىىددًا كبيىىرًا مىىذ العممىىاال الىىذيذ لىى  ينسىىاذوا وراال ال البحىىثك ىى   (5
فضموا اليبرة فيىابروا الى  المىدذ واالذىالي  المبىاورة وكىاذ ليى  القىدح المعمى  
في نقد موروث بغداد العممي ال  تم  المناط  التي استوطنوىا فانكبوا عمى  

 حركة الت لي  والتعمي  وعمدوا ال  فتم المدارس فييا.

مىىر ذىىاد بالتىىالي فقىىداذ بغىىداد مكانتيىىا السياسىىية والعمميىىة وىىىذا اال البحىىثافىىرز  (6
 ال  انحسار حركة الت لي  وىبرة العقود ال  مار وال ا  والحباز.



 

 

581 

تأثير الغزو المغولي على الحياة 
  العلمية...

 العدد الخامس اآلدابمجلة مداد 

 المصادر والمراجع

 م(8187ىـ/787االربمي، عبد الرحمن بن سنبط قنيتو)ت: 
خالاىىىة الىىىذى  المسىىىبو  مختاىىىر مىىىذ سىىىير الممىىىو ، تاىىىحيم: مكىىىي السىىىيد  -

 )مكتبة المتن ، بغداد، ال. ت(. ،5باس ، ط
 م(8117ىـ/779مد بن عبد اهلل المواتي)ت:ابن بطوطة، مح

رحمىىىىة ابىىىىذ بطوطىىىىة المسىىىىماة تحفىىىىة النظىىىىار فىىىىي  رائىىىى  االماىىىىار وعبائىىىى   -
)ماسسىىىىىىة الرسىىىىىىالة، بيىىىىىىروت، ،4االسىىىىىىفار، تىىىىىىم: عمىىىىىىي المنتاىىىىىىر الكتىىىىىىاني، ط

8985 .)  
 م(8869ىـ/878ابن تغري بردي، جمال الدين ابو المحاسن يوسف)ت: 

)الماسسىىىة الماىىىرية العامىىىة لمتىىى لي  ،والقاىرةالنبىىىو  الزاىىىىرة فىىىي ممىىىو  ماىىىر  -
 والتربمة والطباعة والن ر، ال.  ، ال. ت(. 

 م(8587ىـ/688)ت:  ابن جبير، ابو الحسين محمد بن احمد الكناني
 (. 8985)دار اادر، بيروت، ،رحمة ابذ ببير -

 ( م8888ىـ/855)ت: ابن حجر العسقالني، شياب الدين أحمد 
العمميىىة،  ةكتبىىالم ىىتبو، تىىم: عمىىي محمىىد الببىىاوي، )المتباىىر المنتبىىو بتحريىىر  -

 (.  8967بيروت، 
 م( 8171ىـ/861الخطيب البغدادي، احمد بن عمي ابو بكر )ت: 

 )دار الكت  العممية، بيروت، ال. ت(. ،تاري  بغداد -
 م(8815ىـ/818ابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد )ت: 

المبتىد  والخبىر فىي ايىا  العىر   تاري  ابذ خمدوذ المسم  بكتا  العبىر وديىواذ -
)دار الكتىى  العمميىىة، ،والعبى  والبربىىر ومىىذ عااىىرى  مىذ ذوي السىىمطاذ االكبىىر

  (. 8979بيروت، 
مقدمىىىة ابىىىذ خمىىىدوذ، تىىىم: حامىىىد احمىىىد الطىىىاىر، )دار الفبىىىر لمتىىىراث، القىىىاىرة،  -

5554 .)  
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 م( 8518ىـ/985)ت:  الداودي، شمس الدين محمد بن عمي ابن احمد
  (. 8975لمفسريذ، تم: عمي محمد عمر، )مكتبة وىبة، عابديذ، طبقات ا -

 م( 8585ىـ/991الديار بكري، حسين بن محمد بن الحسن)ت: 
)ماسسىىىىة  ىىىىعباذ الن ىىىىر والتوزيىىىىع، ،تىىىىاري  الخمىىىىيس فىىىىي احىىىىواد انفىىىىس نفيس -

 بيروت، ال. ت(. 
 م(8187ىـ/788الذىبي، محمد بن عثمان بن قايماز التركماني)ت: 

)بيىىت االفكىىار الدوليىىة، لبنىىاذ، ،نىىبالال، عنايىىة: حسىىاذ عبىىد المناذسىىير اعىىال  ال -
5554 .)  

ابن رجب، زين الدين ابو الفرج عبـد الـرحمن بـن شـياب الـدين احمـد البغـدادي     
 م( 8195ىـ/795)ت:

)مطبعىىىىة السىىىىنة ،الىىىىذيد عمىىىى  طبقىىىىات الحنابمىىىىة، تاىىىىحيم: محمىىىىد حامىىىىد الفقي -
  (. 8955المحمدية، القاىرة، 

 م(8575ىـ/678الساعي، تاج الدين عمي بن انجب)ت: ابن 
 ىى(. 8359مختار اخبار الخمفاال، )المطبعة االميرية، القاىرة،  -

ســـبط ابـــن الجـــوزي، شـــمس الـــدين ابـــو الميفـــر يوســـف بـــن قزاوغمـــي التركـــي 
 م( 8556ىـ/658)ت:

مىىىرآة الزمىىىاذ فىىىي تىىىاري  ارعيىىىاذ، )مطبعىىىة مبمىىىس دائىىىرة المعىىىار  العتمانيىىىة،  -
  (. 8955اد، حيدر آب

 م(8169ىـ/778السبكي، تاج الدين ابو نصر عبد الوىاب)ت:
 طبقات ال افعية الكبرى، )المطبعة الحسينية، مار، ال. ت(.  -

 م( 8896ىـ/915)ت:  السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن
االعالذ بالتوبي  لمىذ ذ  التىاري ، تىم: فرانىز روزنتىاد، بعنايىة: د.اىالم احمىد  -

  (. 8963)مطبعة العاني، بغداد، ، العمي
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 م( 8175ىـ/778السالمي، ابو المعالي محمد ابن رافع)ت:
 ،تىىىىاري  عممىىىىاال بغىىىىداد المسىىىىم  منتخىىىى  المختىىىىار، تاىىىىحيم: عبىىىىاس العىىىىزاوي -

  (. 8938)مطبعة االىالي، بغداد، 
 م(8515ىـ/988السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن)ت:

)دار الفكر العربي، القىاىرة، ال.  ،ابراىي تاري  الخمفاال، تم: محمد ابو الفضد  -
 ت(. 

المزىىىىر فىىىي المغىىىة وانواعيىىىا، تىىىم: فىىىااد عمىىىي مناىىىور، )دار الكتىىى  العمميىىىة،  -
  (. 8998بيروت، 

 م(8165ىـ/768ابن شاكر الكتبي، محمد بن شاكر بن احمد)ت: 
)دار الحريىىة ،عيىىوذ التىىواري ، تىىم: د. فياىىد السىىامري ونبيمىىة عبىىد المىىنع  داود -

  (. 8985اعة، بغداد، لمطب
)دار اىىىادر، بيىىىروت،  ،فىىىوات الوفيىىىات والىىىذيد عمييىىىا، تىىىم: د. احسىىىاذ عبىىىاس -

8974 .)  

 م(8165ىـ/768)ت: الصفدي، صالح الدين خميل ايبك
)دار احيىىاال التىىراث،  ،الىىوافي بالوفيىىات، تىىم: احمىىد االرنىىااوط وتركىىي ماىىطف  -

  (. 5555بيروت، 

 م(8119ىـ/719طباطبا)ت: ابن الطقطقي، محمد بن عمي 
)دار اىىىىادر، بيىىىىروت، ال. ،الفخىىىىري فىىىىي اددا  السىىىىمطانية والىىىىدود االسىىىىالمية -

 ت(. 
 م(8586ىـ/685)ت:  ابن العبري، غريغوريوس ابو الفرج بن اىرون

)دار الرائىد  ،تاري  مختار الدود، تاحيم: اال  انطوذ االحاني اليسىوعي -
  (. 8983المبناني، بيروت، 
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 م(8118ىـ/719)ت:  حق البغدادي، صفي الدين عبد الحقابن عبد ال
مرااد االطالع عم  اسماال االمكنىة والبقىاع، تىم: عمىي محمىد الببىاوي، )دار  -

  (. 8954المعرفة لمطباعة والن ر، بيروت، 
 م(8678ىـ/8189ابن العماد الحنبمي، ابو الفالح عبد الحي)ت: 

 عممية، بيروت، ال. ت(. )دار الكت  ال ، ذرات الذى  في اخبار مذ ذى  -
 م(8858ىـ/858)ت: ابن عنبة، جمال الدين احمد بن عمي الحسيني

عمدة الطال  في انسا  آد طال ، تاحيم وتعميى : السىيد محمىد اىاد  آد  -
 )دار االندلس لمطباعة والن ر والتوزيع، النب ، ال. ت(.  ،بحر العمو 

 م(8811ىـ/811)ت: الغساني، اسماعيل بن العباس
بد المسىىىبو  فىىىي البىىىوىر المحكىىىو  فىىىي طبقىىىات الخمفىىىاال والممىىىو ، تىىىم: العسىىى -

)دار التىىراث االسىىالمي لمطباعىىة والن ىىر والتوزيىىع، ،  ىىاكر محمىىود عبىىد المىىنع 
  (. 8975بيروت، 

 م(8888ىـ/858القمقشندي، احمد بن عمي )ت:
اىىبم االع ىى  فىىي اىىناعة االن ىىاال، تىىم: يوسىى  عمىىي طويىىد، )دار الفكىىر،  -

  ( 8987دم  ، 
ابــــــن كثيــــــر، عمــــــاد الــــــدين ابــــــو الفــــــداء اســــــماعيل بــــــن عمــــــر القرشــــــي  

 م( 8175ىـ/778)ت:
 )دار الفكر، بيروت، ال. ت(.  ،البداية والنياية -

 م( 8879ىـ/888مغمطاي، عالء الدين بن قمج بن عبد اهلل البكرجي)ت: 
مختاىىىر تىىىاري  الخمفىىىاال، تىىىم: اسىىىيا كميبىىىاذ عمىىىي بىىىارح، )دار الكتىىى  العمميىىىة،  -

  (. 5553بيروت، 
 م(8581ىـ/988)ت: النيروالي، قطب الدين

 ىى(. 8375)مطبعة السعادة، مار،  ،االعال  باعال  بيت ا  الحرا  -
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 م(8188ىـ/788)ت:  اليمذاني، رشيد الدين فضل اهلل
)دار احيىىىاال الكتىىى   ،د اىىىاد  ن ىىى ت وآخىىىروذبىىىامع التىىىواري ، تربمىىىة: محمىىى -

 العربية، ال. ، ال.ت(. 
ــــــــــــي ــــــــــــد اهلل الروم ــــــــــــو عب ــــــــــــدين اب ــــــــــــوي، شــــــــــــياب ال ــــــــــــاقوت الحم ي

 م( 8558ىـ/656)ت: 
 )دار احياال التراث العربي، بيروت، ال. ت(  ،معب  اردباال -
 )دار الفكر، بيروت، ال. ت(.  ،معب  البمداذ -

 المراجع الحديثة

 اآللوسي، محمود شكري
)مطبعىىىة دار  ،تىىىاري  مسىىىابد بغىىىداد وآتارىىىىا، تيىىىذي : محمىىىد بيبىىىت ارتىىىري  -

 ىى( 8346السال ، بغداد، 
 بدر، مصطفى طو 

محنة االسال  الكبرى او زواد الخالفة العباسية مذ بغداد عمى  ايىدي المغىود،  -
  (. 8999)مطابع الييئة المارية العامة لمكتا ، ،5ط

 براون، ادوارد جرانفيل
فىىىي ايىىىراذ مىىىذ الفردوسىىىي الىىى  السىىىعدي، تربمىىىة: ابىىىراىي  امىىىىيذ تىىىاري  االد   -

  (. 8954)مطبعة السعادة، مار،  ،ال واربي
 حسن، حسن ابراىيم

تىىىىىاري  االسىىىىىال  السياسىىىىىي والىىىىىديني والتقىىىىىافي واالبتمىىىىىاعي، )مكتبىىىىىة النيضىىىىىة  -
  (. 8967المارية، القاىرة، 

 الخالدي، اسماعيل عبد العزيز
  (. 8984العال  االسالمي والغزو المغولي، )مكتبة الفالح، الكويت،  -

 دحالن، احمد زيني 
الفتوحىىىىات االسىىىىالمية بعىىىىد مضىىىىي الفتوحىىىىات النبويىىىىة، )دار الكتىىىى ، بيىىىىروت،  -

8953 .)  
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 دي طرازي، الفايكنت فيميب 
)مطبعىىىىة بوزيىىىى  الاىىىىقمبي، بيىىىىروت،  ،خىىىىزائذ الكتىىىى  العربيىىىىة فىىىىي الخىىىىافقيذ -

 ال.ت(. 
 عماد عبد السالم  رؤوف،

  (. 8966مدارس بغداد في العار العباسي، )مطبعة دار الباري، بغداد،  -
 زيدان، جرجي

)من ىىىىىىورات دار مكتبىىىىىىة الحيىىىىىىاة، بيىىىىىىروت،  ،5تىىىىىىاري  آدا  المغىىىىىىة العربيىىىىىىة، ط -
8978 .)  

 الساعدي، محمد الشيخ حسين 
مىىىىاذ، )مطبعة النعقمىىىىي واسىىىىرار سىىىىقوط الدولىىىىة العباسىىىىية،بىىىىذ العمامايىىىىد الىىىىديذ  -

  (. 8975النب ، 
 الشبيبي، محمد رضا 

  (. 8955)مطبعة التفيض، بغداد،  ،مارخ العرا  ابذ الفوطي -
 شمبي، احمد 

)مكتبىة النيضىة الماىرية،  ،7تاريخيىا، ط -فمسفتيا -التربية االسالمية نظميا -
  (. 8985القاىرة، 

 )مكتبىىىىىىة النيضىىىىىىة ،3موسىىىىىوعة التىىىىىىاري  اإلسىىىىىىالمي والحضىىىىىارة اإلسىىىىىىالمية، ط -
 المارية، القاىرة، ال.ت(.

 الصياد، فؤاد عبد المعطي
  (. 8974)مكتبة ال ري  وسعيد ر فت، ال.  ،  ،المغود في التاري  -

 ضاحي، فاضل جابر 
)مطبعىة العااىمي، بغىداد، ،ا ر  االخبار في ضىياع الحقىائ  والكتى  وادتار -

5556 .)  
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 عاشور، عبد الفتاح وآخرون 
)من ىىىىىىىورات ذات  ،5االسىىىىىىىالمية العربيىىىىىىىة، طدراسىىىىىىىات فىىىىىىىي تىىىىىىىاري  الحضىىىىىىىارة  -

  (. 8986السالسد، الكويت، 
 العباسي، محفوي 

  (. 8995العباسيوذ بعد احتالد بغداد، )دار ال اوذ التقافية العامة، بغداد،  -
 عبد العزيز، محمد الحسيني 

 )دار العم  المالييذ، بيروت، ال.ت(.  ،الحياة العممية في الدود االسالمية -
 العريني، السيد باز 

  (. 8967)دار النيضة العربية لمطباعة والن ر، بيروت،  ،المغود -
 عمر، فاروق 

تاري  العرا  فىي عاىور الخالفىة العربيىة االسىالمية، )مكتبىة النيضىة، بغىداد،  -
8988 .)  

الخالفىىىة العباسىىىية السىىىقوط واإلنييىىىار، )دار ال ىىىرو  لمن ىىىر والتوزيىىىع، عمىىىاذ،  -
5553 .)  

 سميمان بن حمد  العودة،
كي  دخىد التتىر بىالد المسىمميذ  االدوار الخفيىة فىي سىقوط الخالفىة العباسىية،  -

  (. 5558)دار طيبة لمن ر والتوزيع، الرياض،  ،3ط
 الكتاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسيني االدريسي 

 ، ال. ت(. نظا  الحكومة النبوية المسم  التراتي  االدارية، )بيروت، لبناذ -
 الكروي، ابراىيم، شرف الدين، عبد التواب 

)من ىىورات السالسىىد، الكويىىت،  ،5المربىىع فىىي الحضىىارة العربيىىة االسىىالمية، ط -
8987 .)  
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 كمال الدين، جميل 
بغىىىداد مركىىىز العمىىى  والتقافىىىة العالميىىىة فىىىي القىىىروذ الوسىىىط ، )من ىىىورات وتوزيىىىع  -

  (. 8985المكتبة العالميذ، بغداد، 
 مجموعة مؤلفين 

  (. 8998)دار الحكمة لمطباعة والن ر، بغداد،  ،بغداد في التاري  -
 مجموعة مؤلفين 

  (. 8985)دار الحرية، بغداد،  ،حضارة العرا  -
 مجموعة مؤلفين 

  (. 8983)دار لمطباعة والن ر، بغداد،  ،العرا  في التاري  -
 معروف، ناجي 

  (.8959العاني، بغداد، تاري  عمماال المستنارية، )مطبعة  -

عممىىىىاال النظامىىىىىات ومىىىىىدارس الم ىىىىىر  االسىىىىىالمي، )مطبعىىىىىة االر ىىىىىاد، بغىىىىىداد،  -
8973.)  

)مطىىىابع دار ال ىىىع ، القىىىىاىرة، ،5المىىىدارس ال ىىىرابية ببغىىىداد وواسىىىط ومكىىىة، ط -
8977 .)  

 ىياجنة، محمد احمد موسى 
، ال. )مطىىابع الدسىىتور التباريىىة، اربىىد ،محىىاظرات فىىي تىىاري  المغىىود والمماليىى  -

 ت(. 
 ياسين، باقر 

  (. 8999تاري  العن  الدموي في العرا ، )دار الكنوز االدبية، بيروت،  -

 الرسائل واالطاريح الجامعية 

 حيدر، عبد الرحمن فرطوس 
االيمخاذ ىوالكو ودوره في ن  ة وذيا  الدولة االيمخانيىة، اطروحىة دكتىوراه  يىر  -

  (. 5553)كمية االدا ، بامعة بغداد،  ،من ورة
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 عبد اهلل، محمد نجم
 ( 8345- 8558ىىىى/ 738-ىىىى656)،المغىىوليالموذىى  العربىىي مىىذ التحىىدي   -

رسىىىالة مابسىىىتير  يىىىر من ىىىورة )المعيىىىد العىىىالي لمدراسىىىات القوميىىىة اال ىىىتراكية، 
  (.8984بامعة المستنارية، 
 آل ياسين، محمد مفيد 

 ،  فىي القىرذ السىابع اليبىري، اطروحىة دكتىوراه من ىورةالحياة الفكرية في العرا -
  (. 8975)كمية اردا ، بامعة بغداد، 

 الدوريات 

 مجموعة مؤلفين  
عممىىاال العىىىرا  بىىىيذ القىىرنيذ السىىىابع والحىىىادي ع ىىر اليبىىىرييذ، بيىىىت الحكمىىىة ،  -

  . 8998(، ت ريذ االود، 55سمسمة المائدة الحرة، العدد )
 المصادر والمراجع الفارسية 

 م( 8571ىـ/675الطوسي، محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين)ت: 
 ،كيفية واذعة بغداد، ذيد كتا  البويني، بيانك اي، باىتما : محمد رمضاني -

 ىى(. 8337خاور، تيراذ،  ال)مطبعة بانباند
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Abstract 
Clear from this research as follows: 

1. Research has shown that the Mongols baptized to disable the scientific 

movement in Iraq through the demolition of scientific institutions and 

vandalizing and burning until it ceased fully study for more than two 

years. 

2. research revealed the extent of destruction that hit the bookcases has 

indicated to some sources, large quantities of which had burned 

intentionally and others have thrown in the Tigris River while quoted 

some of them by the men of the Mongols to Maragheh and this process 

is a massacre and atrocities against science and inherited human 

civilization. 

3. research revealed that the Mongol attack that targeted al-Baghdadi 

society in general poured fire of anger on scientists and intellectuals has 

won them and killed many of them. 

4. Sort search that a large number of scientists have been captured by the 

Mongols and lost their ćáÇŢćÉ of panic and insulting and Gore then 

released for various reasons after the Mughal forces abused their 

treatment. 

5. research revealed that a large number of scientists who did not get 

caught up in the Mongols have preferred immigration Vhagroa to cities 

and neighboring provinces and had them mug Alli in the transfer of 

inherited Baghdad scientific to those areas settled Vankpoa on the 

movement of authoring and education and crafted to open schools there. 

6. Lovers Find loss Baghdad its political and scientific and this 

consequently led to the decline of the movement of authoring and brain 

drain to Egypt and the Levant and the Hijaz. 
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نبحث في ىذه الدراسة جانب ميـ مف الجوانب التاريخية، وىو المتعمؽ 

المصرية في النصؼ الثاني مف القرف العشريف، ولعؿ  –بالعالقات األمريكية 
اليدؼ األساسي مف ىذه الدراسة تتبع ىذه العالقة وبياف التحوالت التي طرأت 

ة فييا. والسيما أف وبياف العوامؿ المؤثر  -عمييا واألسباب التي أدت إلى ذلؾ
العالقات اكتنفتيا تطورات عديدة غيرت كثيرًا مف المفاىيـ التقميدية لمعالقات 

حتى  2:63األمريكية المصرية، مما استوجب دراسة تمؾ العالقات مف عاـ 
نياية عقد السبعينات، واليدؼ منيا فيـ العممية التاريخية التي حدثت وما زالت 

ة المصرية )الرئيس جماؿ عبد الناصر والرئيس تحدث عبر عيديف مف الرئاس
أنور السادات( وتداخميا في عدد مف اإلدارات األمريكية المتعاقبة، والنظر في 
العوامؿ التي وجيت العالقات وأثرت فييا سواء مف ناحية رؤية وفيـ الرؤساء 

 المصرييف أـ األحواؿ التاريخية والموضوعية التي واجيت مصر في عيدىـ.
المصرية قد حظيت باىتماـ عاٍؿ وواسع،  –لعالقات األمريكية إف ا 

وانبيا وال سيما وانبرى كثير مف الباحثيف العرب واألجانب لدراسة مختمؼ ج
 الجانب السياسي.

المصرية مف العالقات الميمة لكال الطرفيف،  –تُػعد العالقات األمريكية  
تجاه األخرى وتجاه كثير  إذ أثرت بشكؿ كبير في السياسة الخارجية لكؿ دولة

مف القضايا الدولية واإلقميمية ذات الطابع المصمحي المشترؾ، والمتبع لمعالقات 
تمؾ، يجد أف طابع االختالؼ مف حيث التعاوف أو التصادـ قد غمب عمى 

المصرية، ففي عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر ساد  –العالقات األمريكية 
القات وىو الطابع الذي وصؿ إلى قمتو االختالؼ والصراع عمى طابع الع

وقطع العالقات الدبموماسية بيف البمديف واف كاف ىذا الطابع لـ  2:78بحرب 
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يخؿ مف لحظات التعاوف وربما التقاء األىداؼ. وفي الموقؼ األمريكي مف 
 وتناقضو مع حمفائو الغربييف.  2:67حرب السويس عاـ   

سادات سوؼ نممس طابعًا تعاونيًا وعمى النقيض في عيد الرئيس أنور ال 
عمى درجة مف التوافؽ االستراتيجي في األىداؼ والوسائؿ وال سيما بعد توقيع 

 اإلسرائيمية. –اتفاقيات كامب ديفيد ومعاىدة السالـ المصرية 
وقد قسـ البحث فضاًل عف المقدمة والخاتمة إلى محوريف؛ بحثت في  

، درس 2:81 – 2:63لمصرية لممدة ا –المبحث األوؿ العالقات األمريكية 
 .:2:8 – 2:82المصرية لممدة  –المبحث الثاني العالقات األمريكية 
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 المبحث األول
 (2592 – 2591المصرية للمدة ) –العالقات األمريكية 

( في كتابو عف  Barry Rubin يقوؿ احد الُكتَّػاب الغربييف )باري روبف
أف قصة عالقة عبد الناصر بالواليات المتحدة ىي  (2)وفمسطيف( )الدوؿ العربية

مف أكثر فصوؿ التاريخ تعقيدًا، ففي السنوات األولى لمثورة المصرية بدأ النظاـ 
المصري بمثابة صديؽ لمواليات المتحدة، وساعد عمى ذلؾ تصورات بعض 
رجاؿ االستخبارات األمريكية الذيف تعرفوا إلى عبد الناصر والذيف اعتقدوا أف 
بإمكانيـ التأثير في أفكاره، فضاًل عف أف أسباب ىذا الموقؼ كاف نابع مف 
إدراؾ الواليات المتحدة بحتمية التغيير في مصر بعد ازدياد نشاط الشيوعييف 
واإلخواف المسمميف، لذا فاف تغيير النظاـ الممكي في مصر كاف أفضؿ في 

غؿ الشاغؿ واليـ حساباتيا، وفي خالؿ أربعة أعواـ أصبح عبد الناصر الش
األوؿ ألجيزة االستخبارات األمريكية التي كرست نشاطيا لمحاصرة آثار الدعوة 
القومية التي فجّرىا عبد الناصر خارجيًا، وإلسقاط نظاـ حكمو داخميًا. وفي أربعة 
أعواـ تحّوؿ عبد الناصر مف )فرصة سانحة( إلى )خطر داىـ( ومف حميؼ 

الواليات المتحدة عنصرًا سمبيًا ومعوؿ ىدـ محتمؿ إلى عدو رئيسي اعتبرتو 
 .(3)لممصالح الغربية في المنطقة

، لـ يكف ذلؾ 2:63في تموز/ يوليو  (4)فعندما تحرؾ الضباط األحرار
مفاجأة كاممة ألحد. وكاف التغيير متوقعًا واف يكوف مصدره القوات المسمحة، واف 

                                 
(1) . Barry Rubin, the Arab states and the Palestine Conflict 

(Syracuse, N.Y : Syracuse University press, 1981), p. 216.  

(2) . Campbell, Defense of the middle East: problems of American 

Policy, p.p. 63 - 79. 

ممي أخذت شكؿ االنقالب . حركة الضباط األحرار المصرييف: ىي حركة تغيير س (4)
يوليو/  34العسكري، قادىا ضباط الجيش المصري بقيادة محمد نجيب في منتصؼ ليمة 

، ونجحت باالستيالء عمى مبنى ىيئة أركاف الجيش، والقبض عمى مف 2:63تموز عاـ 
البياف = =فيو مف قيادات ومف ثـ أعمف فيو قياـ الجيش بحركة لصالح الوطف، وأذاع
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تب السفير األمريكي في لـ تكف أجيزة االستخبارات الغربية تستبعد ذلؾ. فك
(، في تقرير لػػو في تشريف الثاني/  Jefferson Kavreالقاىرة )جفرسوف كافري

مشيرًا إلى )أف ىناؾ حديثًا عف انقالب( وتكررت اإلشارة في  2:61نوفمبر 
آب/ أغسطس  22تقرير بعنواف )االستقرار وعدـ االستقرار في مصر( في 

، أشار إلى سوء (3)2:63في آذار/ مارس . وفي تقرير لمسفير كافري (2)2:62
فيـ بريطانيا لما يحدث في مصر مشيرًا إلى أف استمرار االنكميز في موقفيـ فاف 
)حدوث تمرد كامؿ وفوضوي يصبح أمرًا ال يمكف استبعاده(، واف الواليات 
المتحدة ىي الدولة الوحيدة التي تستطيع أف تتدخؿ إلبعاد كؿ مف بريطانيا 

 .(4)ة الجمود والالعودةومصر عف نقط
وكاف الضباط الذيف قاموا بالحركة العسكرية حريصيف عمى إبالغ 

باالتصاؿ بالسفارة  (5)الواليات المتحدة بطبيعة ما قاموا بو، فُكمؼ عمي صبري

                                                                       
بصوت أنور السادات.  مف الجدير بالذكر أف المواء محمد نجيب اختارتو  األوؿ لمثورة

الحركة نظرًا لعامؿ السف ليرأسيا، لكف أفكاره الديمقراطية أزعجت الحركة مما دفعيا إلى 
 عزلو فيما بعد. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة.

(1) . Rubin, Ibid, p.p. 217 – 218. 

(2) . The Ambassador in Cairo (Jaffrey) to the department of state, 

Cairo, 8 March 1952, in foreign Relations of the United states, 

1952 – 1954, part2, p.p. 1773 – 1777.  

(، مركز دراسات 33، سمسمة الثقافة القومية )2:63يوليو  34. مجدي حماد، ثورة  (4)
 .89بيروت ، )د. ت(، ص الوحدة العربية،

. عمي صبري: سياسي مصري واحد قيادات الصؼ الثاني في مجمس قيادة الثورة  (5)
إلى غاية  2:67المصرية وأحد مؤسسي المخابرات العامة المصرية ومديرًا ليا منذ عاـ 

 .2:68مايو / آيار مف سنة  24
مصر، ُعيف نائبًا  فكاف أوؿ رئيس وزراء في تاريخ 2:75تولى رئاسة الوزراء عاـ 

، 2:78حتى عاـ  2:76لرئيس الجميورية ورئيسًا لالتحاد االشتراكي العربي مف عاـ 
وأصبح عضوًا في المجنة التنفيذية العميا، ومساعدًا لرئيس الجميورية لشؤوف الدفاع 

كؿ ما = =الجوي، ومسؤوؿ االتصاؿ بيف القوات المسمحة المصرية والقيادة السوفيتية في
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األمريكية، وبحسب روايتو فقد ذىب إلى منزؿ المحمؽ الجوي األمريكي بالزمالؾ 
وأخبره بأف الحركة داخمية ىدفيا إصالح أوضاع في الساعة الثالثة صباحًا 

القوات المسمحة وطمب منو بأف يقوـ السفير األمريكي باالتصاؿ بالسفير 
. وعندما طمب الممؾ فاروؽ المساعدة العسكرية مف (2)البريطاني إلخباره بذلؾ

بريطانيا والواليات المتحدة لـ يمؽ استجابة مف البمديف، وبذلؾ اتخذت السفارة 
 .(3)مريكية موقفًا إيجابيًاً  تجاه الثورةاأل

ولـ يمر عمى قياـ الثورة سوى أياـ حيف عقد وزير خارجية الواليات 
المتحدة األمريكية مؤتمرًا صحفيًا، أعمف فيو رفض واشنطف استقباؿ الممؾ 
فاروؽ، وأثنى بالمناسبة عمى نيج الحكومة المصرية الجديدة بعدما تمكنت مف 

وخمع الممؾ دوف فوضى، أو إراقة دماء، وذىب إلى مدى ابعد فرض االستقرار، 
مف ذلؾ حينما أبدت الواليات المتحدة األمريكية رغبتيا في أف تتعاوف الحكومة 
المصرية الجديدة مع بريطانيا لغرض نيؿ المساعدات منيا، ووجيت تعميماتيا 

 .(4)بيذا الخصوص إلى سفيرىا لدى القاىرة
وؿ وىمة ولكف سرعاف ما تدافعت األحداث عمى ىكذا بدأت األمور في أ

اجتمع عبد  2:63غير ما توقعت أمريكا، ففي شير تشريف الثاني/ نوفمبر 
( مساعد وزير الدفاع األمريكي William Fosterالناصر مع )وليـ فوستر

                                                                       
تسميح والتدريب والخبراء، وعضو مجمس الدفاع الوطني الذي تُشكؿ في نوفمبر يخص ال
أغسطس/ آب  4ويتعمؽ دوره في ما يختص بقضيتي الحرب والسالـ، توفي في  2:81
 . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ويكيبديا، الموسوعة الحرة.2::2عاـ 

مطباعة والنشر ، . عمي صبري، مذكرات عمي صبري ، منشورات الوطف العربي ل (2)
 .  79، ص2:97باريس، 

. لمتفاصيؿ عف الموقؼ األمريكي مف الثورة ينظر: سناف صادؽ حسيف، سياسة الواليات  (3)
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 2:67 – 2:63المتحدة األمريكية تجاه مصر 

 .35-32، ص3112التربية )ابف رشد(، جامعة بغداد، 

 .38المصدر السابؽ، ص. سناف صادؽ،  (4)
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، وكانت زيارة (2)بالقاىرة ودار الحديث أساسًا حوؿ تسميح الجيش المصري
مايس /آيار 22خارجية الواليات المتحدة لمقاىرة في  وزير  (Dallas)داالس
، قد أوضحت بشكؿ واضح أسباب ترحيب الواليات المتحدة بالثورة 2:64

المصرية، وأولى داالس قضية جالء القوات البريطانية عف مصر كؿ اىتمامو، 
وطمب مف المصرييف عدـ تصعيد الموقؼ مع البريطانييف، وأكد مف جانبو أنو 

إيجاد حؿ مناسب لمقضية. ويبدو أف داالس قد ربط بيف تزويد  سيعمؿ عمى
مصر بالسالح الذي تحتاجو لغرض الدفاع عف استقالليا وبيف عقدىا االتفاؽ 

أرسؿ  2:64حزيراف/ يونيو :3وفي  (3)مع بريطانيا بشأف وجودىا في القناة
الوزراء بأف عبد الناصر وعبد الحكيـ عامر رئيس  (4)كافري إلى وزارة الخارجية

آنذاؾ يرغباف في شراء أسمحة مف الواليات المتحدة، وأنيما تعيدا بعدـ استخداـ 
ىذه األسمحة ضد البريطانييف في القناة. وكاف تقرير كافري أف عبد الناصر 
يسعى لرفع معنويات الجيش ودعـ موقؼ عامر فيو، وانو يريد بناء )مناخ 

ويرغب في أف تكوف أوؿ صفقة متعاطؼ( مع الواليات المتحدة داخؿ الجيش، 
سالح لمجيش مف الواليات المتحدة، وانو في ىذا المجاؿ طمب تنظيـ زيارة 
لخريجي كمية أركاف الحرب في أمريكا. وأوصى كافري باالستجابة لطمب مصر 
إذ أف ذلؾ سيكوف لو آثار ايجابية كبيرة مف زاوية دعـ النظاـ الجديد، وتقوية 

 .(5)المتحدة فيو االتجاه المؤيد لمواليات
                                 

 .42/4/2:78، 2126ينظر : مقالة محمد حسنيف ىيكؿ، صحيفة األىراـ، العدد  .  (2)
؛ محمد حسنيف ىيكؿ، عبد الناصر والعالـ، 41سناف صادؽ، المصدر السابؽ، ص.  (3)

 .68-66، ص2:83دار النيار، بيروت، 

(3) . The Ambassador in Cairo (Jaffrey) to the department of states , 

Cairo, 29 June 1953, in: foreign Relations of the United states, 1952 

– 1954, part2, p.p. 2104 - 2105. 

. صبحي فاروؽ صبحي، العالقات األمريكية / المصرية في عقد التسعينات وانعكاساتيا  (5)
، المعيد العالي لمدراسات عمى األمف القومي العربي، رسالة ماجستير غير منشورة

 .:، ص3115السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، 
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ورفضت الخارجية األمريكية ىذه التوصية باعتبار أف تزويد مصر 
باألسمحة في ىذا الوقت أمر غير مرغوب فيو، واف أمريكا تعيدت لبريطانيا بعدـ 

 .(2)القياـ بذلؾ
ولـ تقتصر الصعوبة في التعامؿ مع أمريكا في الحصوؿ عمى السالح، 

لحصوؿ عمى المساعدات بؿ واجيت مصر صعوبات مماثمة في ا
 .(3)االقتصادية

 2:65وبعد تولي عبد الناصر زماـ السمطة بشكؿ حاسـ في نياية عاـ 
بدأت المواقؼ في الوضوح والتبمور سواء عمى مستوى الوضع الداخمي في مصر 

 أو عمى مستوى التوجيات الغربية والدولية لمنظاـ الجديد.
المصرية  –فقد وجدت الواليات المتحدة في نجاح المفاوضات البريطانية 

انتصارًا كبيرًا لسياستيا بوجو خاص، وسياسة الغرب بوجو عاـ، إذ أبدى كؿ مف 
أيزنياور رئيس الواليات المتحدة وداالس سرورىما باالتفاقية وّعدوىا خطوة كبيرة 

شكمت اإلستراتيجية األمريكية  بشأف االستقرار في منطقة الشرؽ األوسط. وىكذا
في إزاحة النفوذ البريطاني عف المنطقة نقطة االلتقاء مع سياسة الثورة المصرية 
والذي أعمنت عف سعييا إلى تحقيقو عند قياميا، وىو جالء القوات البريطانية 
عف قناة السويس، وىو الذي برر ليا االستعانة بالواليات المتحدة في مفاوضات 

 . (4)الجالء
حاسمًا في تاريخ المنطقة العربية، وفي تطور  2:66فكاف عاـ  

عالقات الواليات المتحدة بجميورية مصر العربية، فبعد إتباع عبد الناصر 

                                 
(1) . The acting secretary of state to the Embassy in Egypt, Washington, 

24 July 1953, in: I bid, p. 2107. 

، 3ط. محمد حسنيف ىيكؿ، لمصر ال لعبد الناصر، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر،  (3)
 .63، ص2:93بيروت، 

 .:5سناف صادؽ، المصدر السابؽ، ص.  (4)
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، وثـ اإلعالف 2:66عاـ  (2)سياسة الحياد االيجابي وحضوره مؤتمر باندونغ
ات األمريكية عف صفقة األسمحة التشيكية )السوفيتية(، وفيـ عبد الناصر التحرك

في المنطقة عمى أنيا محاولة لتقسيـ البالد العربية والحيمولة بينيا وبيف االلتفاؼ 
 .(3)حوؿ القاىرة

( وزير  John Foster Dallasوفي ىذا الوقت بدأ )جوف فوستر داالس
الخارجية يتحدث في واشنطف عف عقاب عبد الناصر، فاتخذ قرار بعدـ بيع قطع 

األمريكية الموجودة في مصر، وثار حديث حوؿ )تجويع( الغيار لآلالت 
المصرييف حتى يثوروا ضد عبد الناصر، وكانت قمة العقاب في تصور داالس 

عندما سحبت الواليات المتحدة مشاركتيا في  2:67تموز/ يوليو :2ىي في 
 .(4)تمويؿ السد العالي

ة في وكاف جماؿ عبد الناصر يشعر أف الواليات المتحدة ليست جاد
عرض تمويؿ السد العالي، وحًس أف المفاوضات في واشنطف مجرد مضيعة 
لموقت زانو كمما قِبؿ شرطًا فوجئ بشرط جديد. والحقيقة أف موقؼ الواليات 
المتحدة األمريكية راجع إلى الربط بيف تمويؿ مشروع السد العالي وتسوية النزاع 

وبيف تسميح مصر، فضاًل عف  اإلسرائيمي، كما ربطت ذلؾ سابقًا بينو –العربي 
 .(5)السوفيتي –محاولتيا منع التقارب المصري 

                                 
دولة افريقية  :3. مؤتمر باندونغ: ُعقد مؤتمر باندونغ باندونيسيا، والذي حضرتو وفود  (2)

أياـ، وكاف النواة األولى لنشأة حركة عدـ االنحياز. شارؾ فيو  7وآسيوية واستمر لمدة 
رئيس وزراء اليند جواىر آلؿ نيرو وجوزيؼ تيتو الرئيس عبد الناصر باإلضافة إلى 

رئيس يوغسالفيا. تبنى المؤتمر مجموعة مف القرارات لصالح القضايا العربية وضد 
 االستعمار. لممزيد ينظر: ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة.

 .63. محمد حسنيف ىيكؿ، لمصر ال لعبد الناصر، المصدر السابؽ، ص (3)

(3) . Rubin, the Arab states and the Palestine Conflict, p. 230. 

(، دار الوحدة لمطباعة 2:81 – 2:78. محمد فوزي، مذكرات حرب الثالث سنوات ) (5)
 .214، ص2:94، بيروت، 3والنشر، ط
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وكرد فعؿ لتأميـ مصر لمشركة العالمية لقناة السويس البحرية، قامت 
تموز / يوليو بفرض مجموعة مف العقوبات  42الواليات المتحدة في 

مّدت االقتصادية، فجّمدت أرصدة الشركة وأرصدة الحكومة المصرية لدييا، وج
كؿ التعاقدات المصرية مع الشركات األمريكية، وأوقفت معوناتيا الفنية 

 .(2)واالقتصادية لمصػر
وفي الوقت الذي كانت الواليات المتحدة تديف فيو العدواف الثالثي الذي 

سياسيًا، استمرت في فرض عقوباتيا االقتصادية،  2:67وقع عمى مصر عاـ 
مصر أنو بسبب الحرب لـ يُعد لدييا مف ورفضت بيع القمح ليا رغـ إعالف 

 .(3)االحتياطي إاّل ما يكفييا لمدة خمسة عشر يوماً 
وفي أعقاب أزمة السويس، اعتقدت الواليات المتحدة أف الموقؼ قد 

 6في  (4)أصبح مالئمًا لكي تقوـ بدور مباشر، وأعمنت عف مشروع أيزنياور
 .Dwight D)دوايت أيزنياور الذي تقدـ بو الرئيس 2:68كانوف الثاني/ يناير 

Eisenhower باقتراح قرار لمكونغرس يفوضو حؽ استخداـ القوة المسمحة )
لمواجية عدواف شيوعي محتمؿ في الشرؽ األوسط حيث كاف أغمب صّناع 

                                 
، مركز دراسات الوحدة 2ط 2:93 – 2:56. عمي الديف ىالؿ، أمريكا والوحدة العربية  (2)

 .247، ص:2:9العربية، بيروت، آب 

 – 218، ص 2:89، دار الطميعة، بيروت، 3. أميف ىويدي، حروب عبد الناصر، ط (3)
219. 

. مشروع ايزنياور : ىو المشروع الذي ينسب إلى الرئيس األمريكي )آيزنياور( دعا اليو  (4)
بيدؼ التغمغؿ في المشرؽ العربي لقطع الطريؽ أماـ  2:68كانوف الثاني/ يناير  6في 

السوفيتي الذي ازداد نفوذه بعد موقفو المساند لمصر أثناء تعرضيا لمعدواف االتحاد 
الراغبة في = =وقد خصص مساعدات ضخمة لدوؿ الشرؽ األوسط 2:67الثالثي في 

ذلؾ، ومف أىـ نتائجو تقسيـ المنطقة العربية وضرب أي مشروع وحدة بينيا. لمزيد مف 
 التفاصيؿ ينظر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
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القػرار في وكالػة االستخبارات المركزية والبيت األبيض ووزارة الخارجية ينظروف 
 .(2)التحاد السوفيتيإلى عبد الناصر كأداة في يد ا

يقوـ مبدأ أيزنياور أو بعبارة أخرى أف جوىر مشروع أيزنياور ىو وجود 
فراغ سياسي في المنطقة نتج مف خروج االستعمار األوربي في صورتو التقميدية 
وعجز الحكومات المستقمة حديثًا عف ممئو وىو ما ُيوجد الفرصة المناسبة 

السياسي، واف ىذا الفراغ يمكف التعامؿ  لالضطراب االجتماعي وعدـ االستقرار
 .(3)معو مف خالؿ الواليات المتحدة 

فقد رأى جماؿ عبد الناصر في السياسة األمريكية الجديدة، خبثًا ومكرًا، 
ألنيا ّعدت محاولة جديدة ضد مصر والدوؿ العربية وفيـ جماؿ عبد الناصر 

تحويؿ األنظار عف مبدأ أيزنياور عمى انو محاولة لتحقيؽ أربعة أىداؼ: 
القضية الفمسطينية والخطر اإلسرائيمي، وتشجيع مشاعر عدـ الثقة والريبة بيف 
عطاء بعض صفقات السالح )الرمزية( إلى البمداف العربية  البمداف العربية، وا 
ولكف في الحدود التي ال تؤثر في التفوؽ العسكري اإلسرائيمي، وربط البمداف 

راتيجي واحد مع إسرائيؿ. واف ىذا المشروع في العربية في نطاؽ أمني واست
حقيقتو ىو تطوير لحمؼ بغداد ولمشروع الدفاع عف الشرؽ األوسط الذي رفض 

 .(4)2:62في عاـ 
في الواقع أف ىذا المبدأ استيدؼ حشد دوؿ المنطقة وراء الواليات 
المتحدة ضد التحالؼ السوفيتي المصري، وىكذا أحؿ مبدأ أيزنياور محؿ محمؼ 

                                 
 2:67. السيد حجاج، مشروع أيزنياور لمشرؽ األوسط في العالقات الدولية مف سنة  (2)

، 2:78، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألىراـ، القاىرة، 2:71إلى سنة 
 .255ص

(2) . Wilbur crane Eveland, Ropes of sand : America`s failure in the 

Middle East (London, New York: Norton, 1980), p.p. 210 – 213.  

. عبد المنعـ سعيد ومصطفى عموي، مصر وأمريكا، مركز الدارسات السياسية  (4)
 .:2 – 29، ص2:87واإلستراتيجية باألىراـ، القاىرة، 
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بغداد، وقد كاف الرفض العربي راجعًا لعدة أسباب كاف أىميا وجية نظر كؿ مف 
مصر وسوريا، أف ىذا المبدأ موجيًا ضد القومية العربية تحت شعار 

 .(2)الشيوعية
 ةليذا حاولت اإلدارة األمريكية تعزيز مركز الدوؿ العربية المحافظ

قامة  المناىضة لمتيار القومي مف خالؿ تشجيع التعاوف بيف العراؽ واألردف، وا 
محور عربي بقيادة السعودية لقمب نظاـ عبد الناصر، وتحريؾ قوات تركية ضد 
سوريا، ودفع قوات عراقية إلى األردف لممارسة الضغط عمى سوريا، وتدبير 
حداث وقيعة بيف مصر  انقالب ضد سميماف النابمسي رئيس وزراء األردف وا 

 .(3)والسعودية
لمعادي استدعى عبد الناصر، السفير األمريكي وبسب ىذا المخطط ا

وأبمغو "أنو ال يفيـ  2:68آب  37في  (Reman Hair) في القاىرة ريموف ىير
مبررًا ليذه الحممة المعادية لمعرب، فالحشود العسكرية عمى سوريا، وخطط 
التوغؿ تجعؿ األمر خطيرًا، واف مصر ال تقؼ ساكتة حياؿ ما يجري في 

 المنطقة".
زاء ذلؾ أصبحت العالقات العربية منقسمة بيف معسكريف متنافسيف  وا 

احدىما قومي ثوري المتمثؿ بمصر، واآلخر محافظ تقوده السعودية، وكاف ذلؾ 
 إشارة إلى تعرض نظاـ عبد الناصر لمخطر.

                                 
 –دراسة في العالقات العربية  –واز جرجس، النظاـ اإلقميمي العربي والقوى الكبرى .  ف (2)

، 8::2، بيروت، 2والعربية الدولية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط –العربية 
 .228ص

(، ص؛ مصر :59. محمد حسنيف ىيكؿ، ممفات السويس، الممحؽ الوثائقي، وثيقة رقـ ) (3)
، مركز 2:86 – 2:63األمريكية  –لتطور العالقات المصرية وأمريكا، عرض تاريخي 

 .34-33، ص2:87األىراـ لمترجمة والنشر، القاىرة، 
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 2:71سافر عبد الناصر إلى الواليات المتحدة في أيموؿ/ سبتمبر 
المتحدة، والتقى خالليا بالرئيس أيزنياور. لحضور اجتماع الجمعية العامة لؤلمـ 

إقامة عالقات طيبة مع  2:63وأوضح عبد الناصر بأنو كاف يريد دائمًا منذ 
الواليات المتحدة، واف العقبة األساسية ىي إسرائيؿ، واف أمريكا رفضت بيع 
السالح إلى مصر بينما أىدتو إلسرائيؿ )وعندما تدخؿ أيزنياور موضحًا أنيا 

فاعية فقط، رد عبد الناصر بأف الرئيس ال بد مف أف يعرؼ أف كؿ أسمحة د
األسمحة ليا قيمة ىجومية(. وذكر أيزنياور أف أمريكا ترغب في أف تكوف 
صديقة لدوؿ الشرؽ األوسط، وانو يعترؼ بوجود مشكمة بالنسبة إلى إسرائيؿ، 

كمة، ودعا ولكف إسرائيؿ ىي حقيقة قائمػة اآلف وال بد مف أف نبحث عف حؿ لممش
أيزنياور الرئيس عبد الناصر أف يكتب لو عف أية فكرة لمتعامؿ مع ىذه 

 .(2)المشكمة
( إلى السمطة، استمر John F. Kennedyومع وصوؿ )جوف كيندي
كانوف الثاني/ يناير  21المصرية . وفي  –التحسف في العالقات األمريكية 

مذكرة إلى الرئيس ( وزير الخارجية،  Dean Riske، رفع )ديف رسؾ2:74
تتضمف اقتراحًا بالمعونة األمريكية لمصر تضمنت المعونة المقترحة مساعدات 

رساؿ مستشار اقتصادي (3) 591دة سنوات وفقًا لمقانوف ػػفي الحبوب لمدة ع ، وا 

                                 
 .281. عمي الديف ىالؿ، المصدر السابؽ، ص (2)
: ييدؼ ىذا القانوف إلى تصريؼ فوائض الحاصالت الزراعية األمريكية،  591. قانوف  (3)

وذلؾ مقابؿ = =دوؿ التي ال تستطيع زراعتيا،وتحويميا إلى مبيعات ميسرة لبعض ال
عمالت محمية تقدميا ىذه الدوؿ، لتصرؼ في الداخؿ عمى حاجات الواليات المتحدة مف 
عمالت تمؾ الدوؿ، ويخصص الباقي لمشروعات تنمية مشتركة بفوائد بسيطة، وبأجؿ 

عة الكثيفة، وال تنقؿ بعض األسواؽ العالمية عمى غيرىا التي تتسـ بالزرا كما انيا طويؿ،
شؾ أف ذلؾ كمو يوفر بشكؿ أو بآخر إمكانيات السياسي ألىمية ىذه السمطة األساسية 

يوليو، خريؼ  34في حياة الشعوب. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: احمد حمروش، قصة 
 .:8، ص2:95، مكتبة مدبولي، القاىرة، 6عبد الناصر، ج
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في شؤوف التخطيط االقتصادي، ودعوة جماؿ عبد الناصر لزيارة رسمية في عاـ 
2:74(2). 

ذا كانت فترة  أف ىذه الخطوات تبدو كأنيا دعـ لنظاـ عبد الناصر، وا 
الستينات قد بدأت بيدنة في العالقات بيف حركة القومية العربية والواليات 

 المتحدة، فاف السنوات التالية شيدت أعنؼ ِصداـ بينيما.
وكانت سنوات إدارة الرئيس كيندي قد اتسمت بقدر مف التقارب مع 

في قياـ الواليات المتحدة بتقديـ المساعدات الفنية الحركة القومية العربية، تمثمت 
واالقتصادية لمػصر، وكذلؾ في اىتمامو بالقضية الفمسطينية إذ انعكس ىذا 

إف المسألة ليست عما إذا ُكنا نقبؿ االتجاىات الوحدوية  "االتجاه في قولو: 
قوة لمعرب أـ ال، ولكف كيؼ نتعامؿ معيا، وليست المسألة عما إذا ُكنا نقر ب

 .(3) "القومية العربية أـ ال، ولكف كيؼ نساىـ في تحويميا إلى أنشطة بناءة
 :(4)وعمومًا تميزت سياسة كيندي بعدة سمات

العربية عمومًا، إذ أظير  –السعي إلى تحسيف العالقات األمريكية  .أ 
الرئيس األمريكي اىتمامًا بمشاكؿ المنطقة الداخمية ولـ يوجو كؿ 

 ىمو إلى خطر الشيوعية الدولية.

اختياره لمستشاريو مف المتخصصيف في شؤوف المنطقة، وكذلؾ  .ب 
 اىتمامو بالتقارير التي ترد اليو مف السفارات األمريكية فييا.

                                 
(، 3112 – 2:92القضية الفمسطينية )بشرى حسيف صالح، جميورية مصر العربية و  . (2)

رسالة ماجستير غير منشورة، المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية، الجامعة 
 .24، ص3115المستنصرية، 

(2) . Tarun Chandra Bose, the superpowers and the Middle East (London: 

New York: Asia publishing House, 1972), p.67. 

جيمس بػيػرنػز، جوف كيندي، ترجمة خيري حماد، منشورات دار الشروؽ الجديدة، .  (4)
 .352، ص2:72بيروت، 
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باألنظمة العربية الثورية ومحاولة  السعي لتقوية عالقات أمريكا .ج 
 كسب ثقة عبد الناصر وصداقتو.

تطبيؽ ىذه السياسة كاف مف الطبيعي أف يكوف لمصر نصيب وفي 
أساسي بحكـ دورىا القيادي في المنطقة. وقد انطمؽ كيندي ومساعدوه مف أف 
ة تأييد الحركات الوطنية غير الشيوعية قد يكوف أفضؿ لتحقيؽ المصالح األمريكي

مف تأييد النظـ المحافظة التي ال تتصؼ بالكفاءة والقدرة عمى مواجية العالـ 
الحديث. كما وجد المسؤولوف األمريكيوف في السموؾ الخارجي لمصر بعض 
العالمات االيجابية، وأقدمت أمريكا عمى توقيع اتفاقية ثقافية بينيا وبيف مصر 

 –العالقات المصرية فأدت ىذه السياسة الجديدة إلى تحسيف  2:73عاـ 
 :(2)األمريكية في بداية عيد كيندي، مف خالؿ أداتيف، ىما

: اتخذت شكؿ تعييف سفراء مؤيديف التجاىاتو وذوي قدرة عمى الدبلوماسيـة .2
مف نصيب مصر، (John Badu) تطبيؽ ىذه السياسة، وكاف جوف بادو 

األمريكية طيمة فترة  –فمعب دورًا كبيرًا في تحسيف العالقات المصرية 
خدمتو، في الحدود المتاحة لدور دبموماسي يتحرؾ في إطار السياسة 

 الخارجية لبالده.

: وقد أولتيا الواليات المتحدة أىمية كبيرة، إذ المساعدات االقتصادية .3
اعتبرتيا تحقؽ مصمحة متبادلة لمبمديف، فيي تقدـ لمصر )الوقوع في قبضة 

 عمى االستقرار في المنطقة مف خالؿ مصر. الكتمة السوفيتية( وتحافظ

وما أعقبيا  2:73في ىذا السياؽ، عندما نشبت الثورة في اليمف عاـ 
مف التدخؿ العسكري المصري، اختمفت دوائر صنع السياسة الخارجية األمريكية 
في تحديد ماىية المصالح األمريكية المتصمة بيذا الموقؼ، وكيفية حمايتيا، 

ائؿ السياسة المتاحة. فبداية كاف الكونغرس )والذي كانت ومف ثـ تحديد بد
عالقاتو متوترة بالرئيس كيندي( يرى ضرورة التحرؾ إلخراج مصر مف اليمف 

                                 
 .287. عمي الديف ىالؿ، المصدر السابؽ، ص (2)
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، وقد أوضح المفاوض األمريكي (2)ووقؼ المغامرات الخارجية لعبد الناصر
لممسؤوليف المصرييف في غمار ىذه االتصاالت طبيعة وحساسية المصالح 

ية المتضمنة في الصراع اليمني، وحاوؿ إقناع عبد الناصر بأف التعاوف األمريك
في إيجاد مخرج ليذا المأزؽ أمر في مصمحتو بالنسبة إلى خير مصر واستمرار 
العالقات الطيبة بالواليات المتحدة، بما في ذلؾ تفادي أف يؤدي التورط المصري 

ناسب بصدد برنامج المتزايد في اليمف إلى اتخاذ الكونغرس إجراء غير م
 .(3)المساعدة األمريكية

اغتيؿ كيندي. ورأت القيادة  2:74تشريف الثاني/ نوفمبر سنة  33وفي 
 (Johnson)المصرية باختفائو مف مسرح السياسة األمريكية وحموؿ جونسوف 
األمريكية، ال  –محمو تغيرًا سوؼ تكوف لو آثاره السمبية في العالقات المصرية 

سيما انو كانت ىناؾ شواىد عمى أف درجة مف التوتر كانت قد بدأت تعود 
األمريكية في الشيور األخيرة مف حياة كيندي لسببيف ىما:  –لمعالقات المصرية 

إحساس عبد الناصر باف كيندي قد خدعو وأف جزءًا مف المخطط األمريكي كاف 
كيندي مف عدـ تنفيذ عبد الناصر  ييدؼ إلى زيادة تورطو في اليمف، وضيؽ

اللتزاماتو بموجب اتفاؽ فض االشتباؾ. أضؼ إلى ذلؾ أف تولي جونسوف 
الرئاسة دّعـ مف ىذه التخوفات بسبب تعاطفو مع إسرائيؿ منذ حرب السويس، 
وشؾ عبد الناصر في مقدرة جونسوف عمى حؿ المسائؿ الدولية المعقدة، وأسموب 

 .(4)احة كينديجونسوف الذي يفتقر إلى صر 
بعض المظاىر السمبية  2:75وعميو، شيدت الشيور األولى مف عاـ 

عبد الناصر تيديدًا في األمريكية لعدة أسباب، إذ رأت  –في العالقات المصرية 

                                 
، 2:89، القاىرة، 2:78 – 2:73. احمد يوسؼ احمد، الدور المصري في اليمف  (2)

 .631ص

 .292. عمي الديف ىالؿ، المصدر السابؽ، ص (3)

 .22/2:74/:3،  8::. محمد حسنيف ىيكؿ، كيندي ومصر، صحيفة األىراـ، العدد   (4)
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لمصالح الواليات المتحدة األمريكية كما تضمنت قمؽ الواليات المتحدة بسبب 
شباط/ فبراير  33جنبية في ليبيا في دعوة عبد الناصر العمنية إلنياء القواعد األ

، وعدـ رضا 2:75، وزيارة خروتشوؼ إلى مصر في آيار/ مايو 2:75
األمريكييف عف عدـ انسحاب مصر مف اليمف بموجب اتفاقية فض االشتباؾ. 

بسبب  2:75وكانت األزمة قد بدأت مالمحيا منذ تشريف الثاني/ نوفمبر 
، 2:75ي أواخر تشريف الثاني/ نوفمبر السياسة األمريكية تجاه الكونغو، فف

وقعت في القاىرة مظاىرات احتجاجًا عمى سياسة الواليات المتحدة تمؾ، وقاـ 
ثـ كاف اليجـو  (2)المتظاىروف بحرؽ مكتبة وكالة األنباء األمريكية في القاىرة

 34الذي شنو عبد الناصر عمى السياسة األمريكية، في خطابو الذي ألقاه في 
في شكؿ سمسمة مف الوقائع المتالحقة التي  2:75وؿ/ ديسمبر عاـ كانوف األ

عّمقت أزمة الثقة بيف مصر والواليات المتحدة. وعميو، اتسمت العالقات 
األمريكية بالتوتر وأزمة الثقة، وىنا رفعت الواليات المتحدة يدىا عف  –المصرية 

مف ترؾ المشكمة  مشكمة اليمف، وتركت مصر تتورط في اليمف وفقًا لما أعمنتو
لمف أوجدىا ليجني نتائج أعمالو. ولكف ذلؾ لـ يكف يعني عدـ اىتماـ الواليات 
المتحدة بالموضوع، إنما يعني أنيا ال تأخذ جانب المبادرة بمحاولة الحؿ. فمثاًل، 
عندما طالبت مصر الواليات المتحدة بتجديد اتفاقية القمح لتسري مف تموز/ 

، ربطتيا واشنطف بعدة شروط مف 2:77/ ديسمبر يوليو، حتى كانوف األوؿ
بينيا التراجع عف نية مصر في ضرب قواعد ممؾ السعودية إذا ما تحركوا ضد 
الثورة اليمنية، األمر الذي رفضو عبد الناصر إذ أوضح أف االستجابة لمشروط 
األمريكية مف اجؿ إمدادات القمح ال تعني في النياية سوى الخضوع الكامؿ 

 .(3)ييفلؤلمريك

                                 
، أطروحة 2:89 – 2:78المصرية  –. عبد الستار جعيجر عبد، العالقات األمريكية  (2)

 .31، ص3117معيد التاريخ العربي والتراث العممي، بغداد، ، دكتوراه غير منشورة

 .2:78/ 3/ 34،  2119العدد   . صحيفة األىراـ،  (3)
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وعندما يئست الواليات المتحدة مف محاولة احتواء عبد الناصر، قررت 
تصفية نظامو، وبدأت تصعيدىا بقطع معونة القمح األمريكية، فكاف ىذا اإلجراء 
فضاًل عف تراكمات الخالفات السابقة سببًا في تعميؽ ىوَّة الخالؼ وتوسيع رقعة 

 .(2)الصداـ بيف الدولتيف
استاف المصرية واألمريكية في طريؽ الِصداـ في ىذه وىكذا سارت السي
، انتيزت الواليات المتحدة األمريكية فترة الركود 2:78المرحمة، ومع بداية عاـ 

التي مرت بيا مصر، مستغمة الظروؼ االقتصادية والعسكرية التي كانت تعانييا 
طريقة غير مصر مف جراء وقوفيػػػا إلى جانب الثورة اليمنية، فشاركت أمريكا ب

حزيراف/ يونيو  6مباشرة لمتخطيط لعدواف إسرائيؿ عمى البالد العربية في 
. والذي مثؿ الخطوة اإلستراتيجية األولى لما يجري في المنطقة (3)2:78
 العربية.

 Louis يؤكد ذلؾ ما نشره الصحافي األمريكي )لويس فميمنج

Fleming األسبؽ، إثر زيارة ىذا (عف حديث مع ابا إيباف وزير خارجية إسرائيؿ
آيار/ مايو  37األخير إلى واشنطف ومقابمتو الرئيس األمريكي جونسوف في 

. وجاء فيو: التأكد مف أف الواليات المتحدة األمريكية لف تعارض في 2:78
مبادرة إسرائيؿ باليجوـ عمى مصر، وأنيا لف تشترؾ في إرغاـ إسرائيؿ عمى 

د احتمتيا مف البالد العربية، مف جية، االنسحاب مف األراضي التي تكوف ق
والتأكيد مف أف مجمس األمف، لف يكوف في وضع يسمح لو بأف يصدر قرارًا 
بوقؼ النار مقرونًا، كما يفعؿ عادة، بعودة القوات المتحاربة إلى المراكز التي 
كانت عمييا قبؿ بدء القتاؿ، مف جية ثانية، واف الحكومة األمريكية تفعؿ ما في 

ا لتحوؿ دوف تدخؿ االتحاد السوفيتي، مف جية ثانية. وعاد ابا إيباف إلى وسعي

                                 
 .32 – 31. عبد الستار جعيجر عبد، المصدر السابؽ، ص (2)

(، 3)ب المستقبؿ العربي. خيرية قاسمية وآخروف، السياسة األمريكية والعرب، سمسمة كت (3)
 .218، ص2:93، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، حزيراف/ يونيو 2ط
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إسرائيؿ متأكدًا مف أف الحكومة األمريكية ىي مع إسرائيؿ في ىذه األمور، وفي 
جميع حربيا ضد العرب. وأضاؼ الصحافي األمريكي في بحثو، بأف بعض 

سرائيمية )ما الذي المسؤوليف األمريكييف قالوا لمدير المخابرات العسكرية اإل
 .(2)تنتظرونو أكثر مف ذلؾ لتوجيوا ضربتكـ(

انتيجت الواليات المتحدة منذ ذلؾ التاريخ دبموماسيػة سرية ومراوغة، 
وذلؾ كي تصؿ إلى ما فشمت في الوصوؿ اليو مف قبؿ. فأيدت التوسع والعدواف 

ب بالتفاوض اإلسرائيمي في األمـ المتحدة، وخارج األمـ المتحدة، وطػالبت العر 
المباشر مع إسرائيؿ واالعتراؼ بوجودىا وبحدود آمنة أيضًا، وضغطت عمييـ 

 .(3)بالحرب تارة، وبالحصار تارة أخرى ليخضعوا لسياستيا وأىدافيا في المنطقة
قمة الصداـ بيف الواليات  2:78وىكذا مثمت حرب حزيراف/ يونيو 

ر، وكانت تمثؿ بمعنى مف المتحدة والتيار القومي العربي بقيادة عبد الناص
المعاني تصفية مف جانب الواليات المتحدة لحساباتيا معو لمقاومة مشروعيا في 

 .(4)المنطقة، فضاًل إتاحة الفرصة لالتحاد السوفيتي لموجود فييا
، وصمود عبد الناصر 2:78وفي الفترة التي أعقبت حرب عاـ 

موظفي وكالة ( أحد Miles Copelandونظامو، نشر )مايمز كوبالند 
االستخبارات المركزية كتابًا بإسـ )لعبة األمـ( كاف ىدفو تحطيـ صورة جماؿ 
ظياره في مظير المتواطئ مع االستخبارات المركزية. وكاف  عبد الناصر وا 
صدور ىذا الكتاب جزءًا مف الحممة النفسية ضد النظاـ المصري وقياداتو. كما 

سرائيؿ، ففي خريؼ شيدت ىذه السنوات تعاظـ العالقات بيف  الواليات المتحدة وا 

                                 
، 2:82فمسطيف قبؿ وبعد، دار العمـ لمالييف، بيروت، . نقاًل عف يوسؼ ىيكؿ،  (2)

 .333 -332ص

 .219. خيرية قاسمية وآخروف، المصدر السابؽ ص  (3)
. مجموعة باحثيف، صناعة الكراىية في العالقات العربية األمريكية، مركز دراسات  (4)

 .89، ص3114، بيروت، 2الوحدة العربية، ط
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( إلى 5( طائرة )فانتوـ 61وافقت الواليات المتحدة عمى بيع ) 2:79عاـ 
إسرائيؿ، وكانت إسرائيؿ ىي أوؿ دولة خارج حمؼ شمالي األطمسي تحصؿ 

اإلسرائيمية منذ ذلؾ  –عمى ىذه الطائرة آنذاؾ. وأصبحت العالقات األمريكية 
 .(2)لنفوذ السوفيتي في الوطف العربيالوقت مفتاح مواجية ا

طرح اقتراحات تيدؼ إلى التسوية  2:81 – 2:78وشيدت الفترة 
المنفردة وتجزئة الصراع مف حيث أطرافو، والتركيز عمى إبراـ الصمح بيف مصر 

سرائيؿ، وصدور القرار ) ( عف مجمس األمف، وطرح مشروعات مختمفة 353وا 
حزيراف  36لمتسوية، مثؿ مشروع روجرز التي أعمنيا في مؤتمر صحافي في 

الدعوة إلى وقؼ إطالؽ النار )حرب االستنزاؼ( لمدة  ، والتي تمثمت في2:81
يومًا، وكاف التقويـ المصري أنيا )أوؿ بداية أمريكية عمى الطريؽ  1:

تموز/ يوليو، وكانت مبادرة روجرز أوؿ  33. وقبمتيا مصر في (3)الصحيح(
اإلسرائيمي إلى قضايا مصرية وأخرى  –خطوة عمى طريؽ تجزئة الصراع العربي 

 عربية.
وعمى الرغـ مف التحسف البسيط الذي طرأ عمى جو العالقات بيف مصر 
والواليات المتحدة نتيجة لقبوؿ عبد الناصر مبادرة روجرز، فاف التوتر ما لبث 
أف خّيـ مرة أخرى عمى طبيعة العالقات بينيما، فقد ىاجمت الواليات المتحدة 

ف مع ذلؾ بقيت ، لك(4)مصر متيمة إياىا بخرؽ اتفاقية وقؼ إطالؽ النار
االتصاالت السياسية ضئيمة المستوى مستمرة بيف البمديف، فقد أدرؾ عبد الناصر 

                                 
(1) . William Bauru Quandt, Decade of Decisions: American policy 

toward the Arab – Israel conflict, 1967 – 1976 (Berkeley, Calif.: 

University of California press, 1977), p. 106. 

، البحث عف السالـ والصراع 2:89 – 2:59محمود رياض، مذكرات محمود رياض   . (3)
 .373، ص2:92في الشرؽ األوسط، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 

 – 2:78. ىالة أبو بكر سعودي، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي  (4)
 .9:، ص2:97، بيروت، 3، مركز دراسات الوحدة العربية، ط2:84
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في الشيور السابقة لوفاتو أف مشكمة الشرؽ األوسط ال يمكف التوصؿ إلى حؿ 
ليا إال بإشراؾ القوتيف العظمييف، وليذا السبب بذؿ محاوالت جادة لتحسيف 

 .(2)أف جميع تمؾ المساعي باءت بالفشؿعالقاتو بالواليات المتحدة، إال 
 المبحث الثاني

 (2595 – 2592المصرية ) –العالقات األمريكية 

اتخذ  2:81بعد وفاة الرئيس عبد الناصر في أيموؿ / سبتمبر عاـ 
اإلسرائيمي ودور مصر فيو مجرى جديدًا تمامًا عف المجرى  –الصراع العربي 

الذي سار في الحقبة الناصرية. فعمى الرغـ مف أف السادات قد خرج مف صمب 
ثورة يوليو، ولـ يعترض عمى أي مف القرارات الناصرية طواؿ حكـ عبد الناصر، 

اليات فيبدو انو لـ يكف مقتنعًا بمنطؽ السموؾ الناصري في التعامؿ مع الو 
نما حاوؿ تجربة نيج آخر يتفؽ مع قناعاتو ىو حوؿ ىذه  المتحدة األمريكية، وا 
المسألة. وقد اتضح مف ممارسات السادات طواؿ السنوات العشر األولى مف 

، وانو ينظر إلى الواليات المتحدة (3)حكمو أنو كاف منبيرًا بالنموذج األمريكي
ى الشرؽ األوسط، فضاًل عمى أنيا القوة عمى أنيا دولة امبريالية تريد السيطرة عم

جبار  العالمية الوحيدة القادرة عمى إقرار السالـ في منطقة الشرؽ األوسط وا 
إسرائيؿ عمى االنسحاب مف األراضي العربية المحتمة. ولذلؾ يمكف اعتبار جميع 
تصرفات السادات عمى صعيدي السياسات الداخمية أو الخارجية كما لو كانت 

 .(4)غراء الدور األمريكي واثبات حسف النوايا تجاىومحاولة إل
ثـ بدأ السادات بعد ذلؾ يظير انحرافو إلى جانب الواليات المتحدة تارة 
بشكؿ عمني، وأخرى بأشكاؿ ممتوية مبيمة، ولكف سرعاف ما انكشؼ األمر 
عندما زار ولياـ روجرز وزير خارجية الواليات المتحدة مصر في آيار/ مايو 

                                 
 .91يجر، المصدر السابؽ، ص. عبد الناصر جع (2)

، 2:91. فؤاد زكريا، العرب والنموذج األمريكي، دار الفكر المعاصر، القاىرة،  (3)
 .342ص

 .484. محمود رياض، المصدر السابؽ، ص (4)
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 –كاف السادات قد عدَّ لتمؾ الزيارة نتيجة االتصاالت المصرية  إذ 2:82
األمريكية، مع العمـ انو ال عالقة دبموماسية كانت قائمة بيف البمديف منذ حرب 

، وال شؾ أف إبعاد عمي صبري عف السمطة ثـ اعتقالو 2:78حزيراف/ يونيو 
دخالو السجف كانت حجر الزاوية في تطوير العالقات األمريك المصرية،  –ية وا 

 .(2)ال سيما أف عمي صبري معروؼ بأنو مف أنصار السوفيت
بدأت محاوالت السادات لجذب اىتماـ الواليات المتحدة منذ كانوف 

، حيف أكد في رسالتو لمرئيس نيكسوف عمى عدـ اىتمامو 2:81األوؿ/ ديسمبر 
، وأف ىدفو بتنافس الدولتيف األعظـ في المنطقة )االتحاد السوفيتي وبريطانيا(

الوحيد ينصب عمى تحرير بالده والتركيز عمى إعادة بنائيا. وقد أراد السادات 
مف وراء ىذا التأكيد أف يوضح لنيكسوف أنو ال طموح لو خارج بالده، وانو ليس 
ىناؾ عبد الناصر آخر ييدد مصالح الواليات المتحدة في المنطقة، أو يضرب 

استعداده لتسوية سممية، وانو مع الحؿ  دولة عظمى بأخرى. أكد السادات كذلؾ
 .(3)السممي قمبًا وقالباً 

وبينما كاف السادات يتقرب سريًا مع الواليات المتحدة، كاف يعمف 
)لممعركة( ويكرر وعوده، غير المنفذ، بالمجوء إلى الحرب وتحرير األراضي. 

ي بعدـ استقرار داخم 2:84وحتى  2:82ونتيجة لذلؾ تميزت الفترة مف صيؼ 
مستمر، وبحدوث قالقؿ، إذ تظاىر الطالب مف جميع الجامعات المصرية ضد 
حالة الالحرب والالسمـ، ودعوا إلى الحرب ضد إسرائيؿ فورًا. ولـ تكف جيود 
السادات األولى لمعالجة ىذا الوضع ناجحة أبدًا. ولـ يتحقؽ وعده باف سنة 

ب نفاذ صبر الشعب ستكوف سنة الحسـ. وتفاقـ وضع السادات سوءًا بسب 2:82
بشأف حالة الركود. وبالتالي كانت إدارة نيكسوف ميالة إلى تأييد العرض 

                                 
، مكتبة مدبولي، 2:92 – 2:81. جماؿ عمي زىراف، السياسة الخارجية لمصر  (2)

 .386المطبعة الفنية، القاىرة، د. ت، ص

 . مذكرات عمي صبري، المصدر السابؽ. (3)
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سرائيؿ، والتي تؤدي إلى  اإلسرائيمي الداعي إلى مفاوضات مباشرة بيف مصر وا 
اتفاقية جريئة أو مؤقتة، بمعزؿ عف مطالب العرب العامة )وىي االنسحاب 

محتمة واعتراؼ إسرائيؿ بحقوؽ اإلسرائيمي الكامؿ مف جميع األراضي ال
 .(2)الفمسطينييف(

عمى  2:83وفاجأ السادات العالـ بأسره، عندما أقدـ في تموز/ يوليو 
طرد الخبراء السوفيت. وكاف رد الفعؿ مف الجانب األمريكي ال يتالءـ مع أىمية 
 القرار. فعمى الرغـ مف طرد السوفيت قد حقؽ لمواليات المتحدة ىدفًا استراتيجياً 
طالما سعت إلى تحقيقو، كما انو يمكف رؤية عممية الطرد كمحاولة أخرى مف 
السادات لخطب ود الواليات المتحد األمريكية، إال أنو لـ يطرأ أي تغيير ممحوظ 
عمى سياسة إدارة الرئيس نيكسوف تجاه مصر. بؿ عمى العكس، لقد تساءؿ 

الرئيس السادات لتقديـ  كيسنجر وزير الخارجية األمريكي مع مساعديو عف دوافع
ىذا الجميؿ، ولماذا لـ يطمب مقدمًا، مقابمو أي تنازالت مف جانب اإلدارة 

 .(3)األمريكية
وفي الحقيقة كاف رد الفعؿ ىذا منسجمًا مع سياسة كيسنجر في إحباط 

بعادىـ عف الروس حتى يستجيبوا لمشروط األمريكية واإلسرائيمية.  العرب وا 
، جرت عدة محاوالت مف اجؿ تطوير العالقات 2:83وخالؿ عاـ 

المصرية، ونالحظ ذلؾ مف خالؿ شيادة محمد حسنيف ىيكؿ  –األمريكية 
بأكممو  2:83األقرب مف مركز األحداث والقرارات، فيو يؤكد انو خالؿ عاـ 

كاف يجري استخداـ قناتيف لالتصاؿ بيف مصر والواليات المتحدة األمريكية، 
ت األولى ىي قناة االتصاؿ العادية بيف وزارتي خارجية البمديف، وكانت القناة كان

الثانية السرية، مف خالؿ المخابرات المصرية والمخابرات المركزية األمريكية، 

                                 
(1)   .  Quandt, " The Arab – Israeli conflict in American foreign 

Policy", p.3-4. 

(2) . Sheehan, the Arabs, Israelis and Kissinger: A secret history of 

American Diplomacy in the Middle East, p. 22. 
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وفي العاـ نفسو جػرت محاوالت عديدة إلقامة اتصاالت سرية متنوعة مع 
 .(2)المستويات المصرية العميا

المصرية تعرضت  –وعمى الرغـ مف ذلؾ إال أف العالقات األمريكية 
لمتوتر بسبب قرار الواليات المتحدة بتزويد إسرائيؿ بقدرات إنتاج األسمحة والمزيد 

، 2:83مف طائرات فانتوـ الحربية، إذ أصدر السادات قراره في آيار/ مايو 
لقاىرة مف عشريف بتخفيض عدد أعضاء البعثة الدبموماسية األمريكية في ا

دبموماسيًا إلى عشرة، كما خفضت مصر عدد أفراد بعثتيا الدبموماسية في 
 .(3)واشنطف إلى النصؼ

األمريكية دوف تغيير يذكر حتى أواخر  -واستمرت العالقات المصرية 
حينما تـ لقاء خاص بيف كيسنجر ومستشار  2:84كانوف الثاني/ يناير 

ماعيؿ، فمما عرض المستشار الموقؼ المصري السادات لؤلمف القومي، حافظ إس
أوضح كيسنجر أف مصر، وليس إسرائيؿ، ىي التي ينتظر منيا أف تقدـ تنازالت 

قميمية  .(4)مادية، أي تنازالت سياسية وا 
أكدت اجتماعات حافظ إسماعيؿ مع كيسنجر شكوؾ السادات المتزايدة 

لذىاب إلى الحرب. لذا بعدـ وجود أمؿ في جذب اىتماـ الواليات المتحدة دوف ا
. لقد حاف الوقت إلحياء الخيار (5)فقد حاف وقت الصدمة كما قاؿ السادات

العسكري، عمى أمؿ أف يجبر ذلؾ الواليات المتحدة عمى أف تنظر في قضية 
مصر. وباختصار كاف عمى السادات أف يرجع إلى إستراتيجية عبد الناصر في 

وات مف رئاستو وىو يحاوؿ جيده الخيار العسكري، بعد أف أمضى ثالث سن

                                 
، 2، ج:2:8 – 2:85صاد المصري مف االستقالؿ إلى التبعية . عادؿ حسيف، االقت (2)

 .21،ص2:93، القاىرة، 3دار المستقبؿ العربي، ط
 .21. المصدر نفسو، ص (3)

(3) . Sheehan, Ibid, Op. cit, p.25. 

(4) . Sadat`s interview with Arnaude de Borchgrave, Newsweek 

(18 April 1973). 
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لتفادي ذلؾ الخيار وحيف يأس تمامًا مف أي تحرؾ دولي إلنياء األزمة، رأى بأف 
المجوء إلى الحرب ىو العمؿ االيجابي والمحرؾ األساسي ولو لمعركة محدودة 
لجذب انتباه القوى الكبرى. وفي ضوء ىذه المالبسات، وقعت الحرب في 

 .84:أكتوبر  السادس مف تشريف األوؿ/
ىناؾ عوامؿ عديدة أدت إلى أف يتخذ الرئيس السادات قرار حرب 
أكتوبر، كاف أىـ ىذه العوامؿ: ىو إتماـ االستعدادات العسكرية وضغط القوات 
المسمحة مف اجؿ الحرب، قمؽ الجبية الداخمية وثقؿ المناخ النفسي لحالة الالسمـ 

أوساط الطالب والمثقفيف والالحرب والتي أدت إلى اضطرابات ضخمة في 
والعماؿ، باإلضافة إلى أف استمرار التضامف العربي ودعـ العرب لمصر كاف 
مرىونًا بالقدرة عمى التحرؾ ايجابيًا نحو إيجاد مخرج لالزمة. لكف ىناؾ عاماًل 
آخر أيضًا ال يمكف التقميؿ مف أىميتو وىو أف الواليات المتحدة، وبالذات 

اتصاالت أجراىا حافظ إسماعيؿ ىناؾ، إشارات  كيسنجر، أعطت، مف خالؿ
يفيـ منيا صراحة أف استمرار حالة الجمود لف يمكنيا مف التحرؾ، واف تسخيف 

 .(2)الوضع مف شأنو أف يزودىا بيذا المبرر
وبعد وقؼ إطالؽ النار وتحقيؽ اتفاؽ فض االشتباؾ األوؿ، تمكف 

لحرب أكتوبر لمصمحتو  السادات وبنجاح كبير مف استثمار االنجاز العسكري
الخاصة. وظير عمى المسرح السياسي وكأنو استطاع أف يحقؽ ما عجز عنو 
عبد الناصر نفسو عف تحقيقو. وألف نظاـ عبد الناصر لـ يكف قد استطاع أف 
يخمؽ تنظيمًا شعبيًا يمكف مف المحافظة عمى الخطوط الرئيسية لمتوجيات 

احة العربية تمامًا لمرئيس السادات الناصرية داخميًا وخارجيًا فقد خمت الس
إلحداث تغيرات ىيكمية في النظاـ المصري وفي توجياتو الداخمية والخارجية. 
وبدأت حقبة الحكـ الساداتي الحقيقي لمصر عقب حرب أكتوبر واستمرت حتى 

                                 
(1) . Kissinger, Ala Madison Blanche, 1968 – 1973, p.p. 1348 – 

1358. 
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، وقد شممت ىذه التغيرات البحث 2:93أكتوبر/ تشريف األوؿ  7مصرعو في 
اإلسرائيمي. والقاسـ المشترؾ األعظـ ليذه  –ع العربي عف تسوية نيائية لمصرا

التوجيات في جوىرىا ىو أنيا تييئ أفضؿ مناخ ممكف لمدور األمريكي ليمارس 
 .(2)تأثيره بال قيود أو حجج أو مخاوؼ في الشرؽ األوسط

وبعد انفراد الواليات المتحدة بقيادة عممية السالـ في الشرؽ األوسط، ال 
سرائيؿ، أدى ذلؾ إلى تزايد نفوذىا في مصر في مختمؼ سيما بيف مصر وا  

المجاالت وال سيما في المجاؿ االقتصادي. مف جانب آخر حاوؿ السادات أف 
يجد معالجات ألوضاع مصر االقتصادية الصعبة، لذلؾ اختار طريؽ االنفتاح 
اء االقتصادي نحو الغرب، ال سيما الواليات المتحدة، اعتقادًا منو باف ىذا اإلجر 

 .(3)سوؼ يساىـ في تغيير االقتصاد المصري جذرياً 
غير أف الدور األمريكي لـ يؤِد في النياية إال إلى دفع مصر في اتجاه 
تسوية منفردة مع إسرائيؿ. وبدأت مصر تقبؿ بعد حرب أكتوبر بشروط كانت قد 
رفضت تمامًا قبوليا قبؿ حرب أكتوبر. وقّعت مصر عمى اتفاقية فض االشتباؾ 

، وتالىا اتفاؽ مماثؿ عمى الجبية السورية، ثـ بدأت خطوات (4)وؿ مع إسرائيؿاأل
، وىي اتفاقية (5)الحؿ المنفرد بقبوؿ مصر ما ُسمي باتفاقية فض االشتباؾ الثانية

تضمنت تنازالت سياسية أساسية أىميا : تعيد مصر بعدـ استخداـ القوة أو 
الثاني(، وقبوؿ مصر مرور شحنات غير التيديد بيا أو الحصار العسكري )البند 

                                 
 – 2:78. ىالة أبو بكر سعودي، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي ) (2)

(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 5(، سمسمة أطروحات الدكتوراه )2:84
 .334 – 333، ص2:94

(2) . Derek Hopwood, Egypt : politics and society, 1945 – 1981. 

London, 1982. P.135. 

 – 2:84اإلسرائيمي ) –. نبيؿ عبد الغفار، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي  (4)
 .242، ص2:94(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 2:89

 .585 – 584. محمود رياض،  المصدر السابؽ، ص  (5)
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عسكرية إلى إسرائيؿ عبر قناة السويس )البند السابع(، وذلؾ مقابؿ انسحاب 
إسرائيؿ بضعة كيمومترات فقط مف سيناء. وجاء تعمير منطقة القناة وفتح القناة 
لممالحة البحرية بمثابة تأكيد عمى عـز مصر الواضح عمى عدـ المجوء إلى القوة 

ى في حاؿ النزاع مع إسرائيؿ. وكانت تمؾ االتفاقية بمثابة إسفيف ضخـ مرة أخر 
 في نعش التضامف العربي.

( السمطة في الواليات Jimmy Carter ومع تولي )جيمي كارتر
، أعمف عف نيتو في التخمي عف 2:88المتحدة األمريكية في كانوف الثاني 

ف والتركيز عمى بموغ حؿ خطط الصفقات الجزئية الذي اتبعتُو إدارة الجميوريي
المصرية  –كما خطت العالقات األمريكية  (2)شامؿ لصراع الشرؽ األوسط

خطوات سريعة، إذ سعى الرئيس األمريكي الجديد إلى تطوير العالقات األمريكية 
،  2:88المصرية، ففي زيارة الرئيس السادات لواشنطف في نيساف/ ابريؿ  –

تطيع أف أرى إمكانية أف تكوف عالقتنا في خاطبو الرئيس كارتر قائاًل: "اس
المجاالت االقتصادية والسياسية بعد عشر سنوات مف اآلف في قوة عالقتنا 

 .(3)بإسرائيؿ"
خطوة قد انتيت  –وانطمقت إدارة كارتر مف أف دبموماسية الخطوة 

ميمتيا واف الوضع يدعو إلى عقد مؤتمر جنيؼ لموصوؿ إلى تسوية شاممة. 
أصبحت الواليات المتحدة مرة أخرى في حمبة )التسوية الجزئية( وخالؿ عاميف 

سرائيؿ . وأرسؿ كارتر (4)وتدخمت بنشاط إلبراـ )معاىدة السالـ( بيف مصر وا 
خطابًا إلى السادات يذكر فيو باف عممية السالـ تحتاج إلى دفعة جديدة، واف 

                                 
، :2:8التفاوض مف اجؿ السالـ في الشرؽ األوسط، القاىرة، . إسماعيؿ فيمي،  (2)

 .396ص

المصرية )ثالث عيود(، مجمة السياسة  –. نقاًل عف أميف شمبي، العالقات األمريكية  (3)
 .:21، ص3111، القاىرة، كانوف الثاني :24الدولية، العدد 

(3) . Sicherman , Broker or Advocate, the U.S. role in the Arab – 

Israeli Dispute, (1973 – 1978), p.p. 54 – 85. 
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اء مبادرات األمور قد وصمت إلى نقطة تتطمب فييا مف األطراؼ مساعدتو بإجر 
 .(2)إلعادة الحيوية إلى العممية

، أعمف السادات في خطاب أماـ 2:88تشريف الثاني/ نوفمبر :وفي 
مجمس الشعب المصري انو عمى استعداد لمذىاب إلى جنيؼ، بؿ إلى آخر 
العالـ، والى الكنيست، سعيًا مف اجؿ السالـ. واستمر الجيد األمريكي لضماف 

 Cyrusاإلسرائيمية، واشترؾ)سايروس فانس  –إبراـ المعاىدة المصرية 

Vance / وزير الخارجية األمريكية في محادثات كامب ديفيد الثانية في شباط )
، والتي حضرىا موشي داياف رئيس الوزراء اإلسرائيمي ومصطفى :2:8فبراير

خميؿ رئيس وزراء ووزير خارجية مصر آنذاؾ لالتفاؽ عمى مشروع المعاىدة في 
سرائيؿ في آذار/   :2:8مارس شكمو النيائي، وزار كارتر كاًل مف مصر وا 

آذار/ مارس مف العاـ نفسو.  37إلعطاء دفعة لعممية حتى وقعت المعاىدة في 
وىكذا بدأ كارتر بالحديث عف مؤتمر جنيؼ والتسوية الشاممة، وانتيى بتكريس 

خطوة وعزؿ مصر عف المنطقة  –سياسة كيسنجر ودبموماسية الخطوة 
 .(3)العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 – 51ت(، ص  -. محمد حسنيف ىيكؿ، حديث المبادرة، مطبعة لبناف، بيروت، )د (2)

52. 

 .:68. محمود رياض، المصدر السابؽ، ص (3)
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 الخاتمة

 االستنتاجات اآلتية:خمصت الدراسة إلى 
المصرية مراحؿ جوىرية وىي عمى النحو  –شيدت العالقات األمريكية 

 اآلتي:
، 2:82، حتى عاـ 2:66وىي المرحمة التي بدأت منذ عاـ  :مرحلة األزمات

شيدت ىذه المدة تعاونًا أعقبيا تصادـ وصؿ ذروتو بقطع 
 العالقات بيف الدولتيف.

، خالؿ :2:8حتى عاـ  2:84: وقد امتدت منذ عاـ مرحلة الصداقة الخاصة
 اإلسرائيمية. –ىذه المدة أنجزت معاىدة السالـ المصرية 

ف االتفاقيات تمؾ حققت لمجانب األمريكي انجازات كبيرة عمى صعيد إ
عالقاتيا الدولية. إذ أعطت تمؾ االتفاقيات دفعة جديدة مف العالقات األمريكية 

 لمواليات المتحدة سعت اليو منذ الخمسينات وىو: المصرية مع انجاز كبير –
 .إضعاؼ النفوذ السوفيتي في الشرؽ األوسط 

 .تحقيؽ سالـ بيف مصر و إسرائيؿ، ألف مصر اكبر قوة عربية 

المصرية وصمت في عيد  –لذا يمكف القوؿ أف العالقات األمريكية 
الرئيس أنور السادات إلى درجة التوافؽ االستراتيجي في األىداؼ والوسائؿ وبمغ 
 –قمتو وصعوده بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ومعاىدة السالـ المصرية 

اإلسرائيمية. ورأت مصر في الواليات المتحدة الحميؼ الذي سيساعد مصر عمى 
اإلسرائيمي في تمبية متطمباتيا في  –لصراع العربي حؿ معضالتيا فيما يتعمؽ با

التنمية لداخمية، إال أف التصور المصري خاب مسعاه ولـ تحقؽ مصر 
 األمريكية. –طموحاتيا مف العالقات المصرية 
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 ادرالمص
 :أوالً: الكتـــب العربية والمعربة

 القػػػاىرة، ،2:78 – 2:73 الػػيمف فػػػي المصػػري الػػدور احمػػػد، يوسػػؼ احمػػد .2
2:89. 

 القاىرة، األوسط، الشرؽ في السالـ اجؿ مف التفاوض فيمي، إسماعيؿ .3
2:8:. 

 .2:89 بيروت، الطميعة، دار ،3ط الناصر، عبد حروب ىويدي، أميف .4

 مكتبة ،2:92 – 2:81 لمصر الخارجية السياسة زىراف، عمي جماؿ .5
 القاىرة. الفنية، المطبعة مدبولي،

 الشػػػروؽ دار منشػػػورات حمػػػاد، خيػػػري ترجمػػػة كينػػػدي، جػػػوف بػيػرنػػػػز، جػػػيمس .6
 .2:72 بيروت، الجديدة،

 المسػػتقبؿ كتػػب سمسػػمة والعػػرب، األمريكيػػة السياسػػة وآخػػروف، قاسػػمية خيريػػة .7
 يونيػػػو/ حزيػػػراف بيػػػروت، العربيػػػة، الوحػػػدة دراسػػػات مركػػػز ،2ط ،(3) العربػػػي
2:93. 

 سػنة مػف الدوليػة العالقػات في األوسط لمشرؽ أيزنياور مشروع حجاج، السيد .8
 . 2:78 القاىرة، ،2:71 سنة إلى 2:67

 – 2:85عادؿ حسيف، االقتصاد المصري مف االستقالؿ إلى التبعية  .9
 .2:93، القاىرة، 3، دار المستقبؿ العربي، ط2، ج:2:8

 السياسػية الدراسات مركز وأمريكا، مصر عموي، ومصطفى سعيد المنعـ عبد .:
 .2:87 باألىراـ، واإلستراتيجية

 مركػػػز ،2ط 2:93 – 2:56 العربيػػػة والوحػػػدة أمريكػػػا ىػػػالؿ، الػػػديف عمػػػى .21
 .:2:9 آب بيروت، العربية، الوحدة دراسات

 القػػػػاىرة، المعاصػػػػر، الفكػػػػر دار األمريكػػػػي، والنمػػػػوذج العػػػػرب زكريػػػػا، فػػػػؤاد .22
2:91. 

 .(ت -د) بيروت، لبناف، مطبعة المبادرة، حديث ىيكؿ، حسنيف محمد .23
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 ،(:59) رقـ وثيقة الوثائقي، الممحؽ السويس، ممفات ىيكؿ، حسنيف محمد .24
 – المصرية العالقات لتطور تاريخي عرض وأمريكا، مصر ،379ص

 القاىرة، والنشر، لمترجمة األىراـ مركز ،2:86 – 2:63 األمريكية
2:87. 

 دار ،(2:81 – 2:78) سنوات الثالث حرب مذكرات فوزي، محمد .25
 .2:94 بيروت، ،3ط والنشر، لمطباعة الوحدة

 دار ،(2:81 – 2:78) سنوات الثالث حرب مذكرات فوزي، محمد .26
 .2:94 بيروت، ،3ط والنشر، لمطباعة الوحدة

 اإلسػػػرائيمي – العربػػػي الصػػػراع تجػػػاه األمريكيػػػة السياسػػػة الغفػػػار، عبػػػد نبيػػػؿ .27
 .2:94 القاىرة، لمكتاب، العامة المصرية الييئة ،(2:89 – 2:84)

ىالة أبو بكر سعودي، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي  .28
 .2:97، بيروت، 3، مركز دراسات الوحدة العربية، ط2:84 – 2:78

 اإلسػرائيمي العربػي الصػراع تجػاه األمريكيػة السياسػة سعودي، بكر أبو ىالة .29
 الوحػدة دراسػات مركػز ،(5) الػدكتوراه أطروحات سمسمة ،(2:84 – 2:78)

 .2:94 بيروت، العربية،

 .2:82 بيروت، لمالييف، العمـ دار وبعد، قبؿ فمسطيف ىيكؿ، يوسؼ .:2

؛ محمد حسنيف ىيكؿ، عبد 41سناف صادؽ، المصدر السابؽ، ص .31
 .68-66، ص2:83الناصر والعالـ، دار النيار، بيروت، 

محمد حسنيف ىيكؿ، لمصر ال لعبد الناصر، شركة المطبوعات لمتوزيع  .32
 .63، ص2:93بيروت،  ،3والنشر، ط

دراسة في  –فواز جرجس، النظاـ اإلقميمي العربي والقوى الكبرى  .33
والعربية الدولية، مركز دراسات الوحدة  –العربية  –العالقات العربية 

 .228، ص8::2، بيروت، 2العربية، ط
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 .3117 بغداد، العممي، والتراث العربي التاريخ معيد منشورة، غير دكتوراه أطروحة
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Abstract 

American – Egyptian relations is important 

relationships for both parties, as have kperfi affected each 

country's foreign policy towards the other and towards many 

international and regional issues of common character 

Maslahi, the approach of these relations, to find that the 

nature of difference in terms of cooperation or collision has 

dominated the American – Egyptian relations, in the era of 

president Jamal Abdel Nasser of difference and conflict 

prevailed on the nature of character that relations reached its 

war of 1967 and the severance of diplomatic relations 

between the two countries, although this character did not 

without its moments of cooperation's and possibly meet the 

goals. 

In the U.S. position of the Suez war in 1956 and its 

incompatibility with Western allies. 

In contrast to the era of the president Anwar Sadat see 

a cooperative character on the degree of strategic alignment 

of goals and means, especially after the Camp David Accords 

and the Egyptian peace treaty – Israeli. 

The American – Egyptian relations witnessed 

fundamental stages: 

Crisis phase: Aphase which started since 1955, until 

1971, this period witnessed cooperation followed by collision 

peaked sever relations between the two countries. 

Stage special friendship: the extended since 1973 until 

1979, during which time completed Egyptian Pease treaty – 

Israeli. 

That those agreements made to the American side 

made great achievements in international relations. First – 

weaken Soviet influence in the middle East. Secondly – 
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achieving peace between Israel and Egypt, because Egyptian 

in the largest Arab force. 
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العالميتين وما بعدىما شيدت المنطقة العربية خالل مدة ما بين الحربين  

تنافسًا استعماريًا من اجل االستحواذ والييمنة عمى مقدراتيا السياسية واالقتصادية 
فضاًل عن اإلفادة من الموقع الجغرافي والستراتيجي الذي تتمتع بو المنطقة العربية إذ 

 ارادت الدول االستعمارية أن تسخر ىذه المزايا لخدمة اطماعيا في ىذه المنطقة .
وكانت بريطانيا في مقدمة الدول االستعمارية التي وقعت انظارىا عمى  

ارادت ان توسع نفوذىا تجاه  2881المنطقة العربية، فبعد أن احتمت مصر عام 
السودان ومن ىنا ظير التنافس بينيا وبين مصر من اجل السيطرة عمى السودان، 

السودان إلعتبارات عديدة  وكانت مصر تشعر بأن ليا األولوية في مد نفوذىا تجاه
ومعروفة ، منيا عمى سبيل المثال ال الحصر ، والروابط المشتركة فضاًل عن رابطة 
المغة والدين وغيرىا من الروابط األخرى ، ولذلك حرصت بريطانيا أن تكون لمصر 
شراكة معيا في حكم السودان لمحد من نقمة الشعب العربي في مصر والسودان ضد 

منطقة وعززت ىذه الشراكة بعقد اتفاقيات ومعاىدات مع الحكومة وجودىا في ال
المصرية سعيًا لتحقيق مصالحيا، ولكن الحكومة المصرية انتبيت فيما بعد الى مساوئ 

 .2391تمك المعاىدات ولذلك طالبت بتعديميا كما حصل لمعاىدة عام 
ر وأثره عمى تألفت الدراسة من مبحثين، تناول األول االحتالل البريطاني لمص 

، أما المبحث الثاني فقد تناول العالقات 2391-2391السودان لممدة مابين عامي 
وماشيده من تنافس مع بريطانيا  2391-2391بين مصر وبريطانيا بين عامي 

لمسيطرة عمى السودان. استخدم الباحث عددًا من المصادر والمراجع التي سمطت 
قة بين مصر وبريطانيا خالل مدة الحكم الضوء عمى حقبة ميمة من تاريخ العال

الثنائي لمسودان من قبل بريطانيا ومصر، ويأمل الباحث أن يسيم بحثو في افادة 
 الباحثين والميتمين في مجال التاريخ  العربي المعاصر ومن اهلل التوفيق .

 الباحث
 

 المبحث األول
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 االحتالل البرٌطانً لمصر 
 ;639-;638وأثره على مستقبل السودان السٌاسً  

 أوالً: بداٌة الوجود البرٌطانً فً مصر والسودان

كانت الدول االستعمارية وماتزال كما نرى تتخذ الذرائع والحجج الواىية من أجل 
الوصول إلى تحقيق أىدافيا عمى حساب الشعوب صاحبة األرض والسيادة وىي 

القوانين واالعراف الدولية التي ال تسمح بالعدوان من بذلك التأخذ بنظر االعتبار 
قبل أية دولة عمى أخرى ميما كان حجميا أوعظم شأنيا، من دون الرجوع الى 

 الييئات والمنظمات الدولية .

لتأمين مصالحيا  2881خضعت مصر لالحتالل البريطاني عام 
لموصول إلى االستراتيجية في المنطقة والتي تتمثل بتأمين طرق المواصالت 

 . (1)مستعمراتيا في الشرق دون عائق 
وحرصت بريطانيا عمى تصفية الحركات الوطنية في مصر والسودان 

في السودان  (2)الرافضة لالحتالل، وقطعت الطريق أمام تالقي الثورتين الميدية
في مصر ألن ىذا إذا ما حصل سيشكل خطرًا عمى اطماعيا في  (3)والعرابية
 .(1)المنطقة

                                 
شحاتو عيسى أبراىيم، الكتاب االسود لالستعمار البريطاني مصر، الدار القومية   (2)

 . 94، ص 2319لمطباعة والنشر ، القاىرة ، 
م ، برغبة محمد أحمد الميدي ضد الوجود المصري 882انطمقت الثورة الميدية في آب  (1)

ت قوات الميدي البريطاني في السودان اذ تمكنت من تحقيق انتصارات عديدة ، إذ سيطر 
م ، سيطر الثوار 2889كانون الثاني  9م ، وفي 2889عمى كامل أقميم كردفان عام 

عمى مدينة الخرطوم وقتل الجنرال البريطاني غوردن في ىذه المدينة ، وبعدىا استمرت 
الدولة الميدية التي استمرت ثالثة عشر سنة . ينظر: يونان لبيب رزق، قيام وسقوط 

 24، القاىرة، 1319دان المعاصر، مجمة السياسة الدولية، العدد الميدية في السو 
 . 28-21، ص2389حزيران، يونيو 

م ، ضد حكومة 2882وىي الثورة التي قادىا الضابط المصري أحمد عرابي في أيمول  (9)
رياض باشا إذ طالبت بقيام حكم ديمقراطي والقضاء عمى سمطة الخديوي توفيق 
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وبعد أن احتمت  بريطانيا مصر اتجيت انظارىا الى السودان ويبدو أنيا 
قد خططت ليذا مسبقًا، وأكد القنصل البريطاني العام في مصر المورد 

( بأنو ال يمكن فصل السودان عن بقية المسألة Lord Cromerكرومر)
في  ، وكانت بريطانيا ترغب(2)المصرية من الجوانب االقتصادية واالستراتيجية 

بداية األمر بعدم غزو السودان من جية مصر لقطع الطريق أمام النفوذ 
المصري في السودان، ولكنيا اضطرت لذلك بسبب التقدم الفرنسي نحو أفريقيا 
من جية الجنوب وكذلك قيام بمجيكيا بأغالق الخط الفاصل الرابط بين الجنوب 

ريقيا االستوائية، ومن ىنا والبحيرات الكبرى أمام القوات البريطانية في شرق أف
 (3)يتضح أن بريطانيا ارادت االستحواذ عمى السودان بعيدًا عن التدخل المصري 

. 
عمدت الحكومة البريطانية عمى تكريس حالة االنقسام والكراىية وعدم 
التوافق بين الشعبين المصري وتحديدًا مناطق جنوب السودان بعد سنوات من 

، والتي سميت باتفاقية الحكم (4) 2833اقيتي عام احتالليا لمصر، فعقدت اتف

                                                                       
تور وزيادة عدد أفراد الجيش ، وبعد دخول القوات ( ، وضع الدس2813-2831)

م ، ونفي الى 2881أيمول  29البريطانية لمصر تم ألقاء القبض عمى أحمد عرابي في 
جزيرة سيالن . ينظر: أحمد عرابي ، كشف الستار عن سر االسرار في الثورة العرابية ، 

 . 88-81، ص2399، القاىرة ، 1ج

 . 23السابق ، صيونان لبيب رزق، المصدر  (2)

مدثر عبد الرحيم، االمبريالية والقومية في السودان، دراسة لمتطور الدستوري والسياسي  (1)
 .99، ص2312، دار النيار لمنشر، بيروت، 2833-2391

كرومر، بريطانيا في السودان، ترجمة عبد العزيز أحمد عراب، مطبعة كوستاتوماس،  (9)
 .11، ص2314القاىرة، 

وقد وقعيا عن مصر  2833تموز  24ه االتفاقية بعد غزو السودان في وقعت ىذ (9)
بطرس غالي رئيس الوزراء المصري، وعن بريطانيا المورد كرومر، وجرى توقيع ممحق 
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، وكانت ىذه (1)الثنائي والتي بموجبيا تشترك مصر وبريطانيا في حكم السودان 
االتفاقية مبيمة وغير واضحة حتى أن مصر قد شعرت بالغرابة من ىذه 
االتفاقية، فكيف لمصر وىي فاقدة لمسيادة بعد أن خضعت لالحتالل البريطاني 

 .(2)أن تشترك مع بريطانيا في حكم السودان 2881م منذ عا
ويبدو لنا أن الحكومة البريطانية أرادت كسب ود الحكومة المصرية 
ممايترتب عميو امتصاص نقمة الشعب المصري الرافض لالحتالل، وكان وجود 
مصر في االتفاقية شكميًا بينما تمارس االدارة البريطانية ىيمنتيا عمى الحكم في 

 والسودان بموجب االتفاقية بعيدًا عن التدخل المصري.مصر 
سياسة أخرى وبشكل  2344وانتيجت الحكومة البريطانية في بداية عام 

رسمي وىي عزل السودان عن مصر، وعممت عمى بناء مؤسسات سودانية 
مستقمة عن المؤسسات المصرية الموجودة في مصر، ففي مجال التعميم اتخذ 

الحد من انتشار التعميم عمى نطاق واسع خوفًا من نشوء المورد كرومر سياسة 
طبقة مثقفة واعية تدعو الى التخمص من وجودىم في المنطقة، ولتحقيق ىذا 

( مديرًا لمصمحة المعارف Mr.Caryاليدف قام كرومر بتعيين المستر كري )
ية في العام نفسو ولم يعين مديرًا مصريًا ليذا المنصب، وعممت االدارة البريطان

في السودان عمى تعميم وتدريب سودانيين ليكونوا بدياًل عن المصريين في 
 .(3)الجيش والوظائف االدارية االخرى 

                                                                       
، لمتفاصيل ينظر: رئاسة مجمس الوزراء، 2833كانون الثاني  23ليذه االتفاقية في 

 .12-23، ص 2391، وثيقة قضية السودان ، المطبعة االميرية، القاىرة

 .92رئاسة مجمس الوزراء، المصدر السابق، ص  (2)

(2)  Peter wood ward, condominium and Sudanese nationalism, 

London, Billing and sons, LTD 1979, p.183-184. 

(، ترجمة ىنري رياض 2391-2838محمد عمر بشير، تطور التعميم في السودان ) (9)
 .11، ص2314وآخرون، دار الثقافة، بيروت، 



 

 

:55 

البرٌطانً على  –التنافس المصري 
  السودان

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ىكذا يتضح لنا أن الحكومة البريطانية ارادت االستحواذ عمى السمطة 
في السودان وابعاد النفوذ المصري لمحاولة كسب ثقة السودانيين بعيدًا عن تأثير 

سياسة تعميمية تضمن من خالليا االبقاء عمى حالة الجيل مصر، واتبعت 
 والتخمف .

كانت القوانين التي أصدرىا الحاكم العام البريطاني في السودان منذ عام 
باالتفاق مع الحكومة المصرية طبقًا لنصوص اتفاقية الحكم الثنائي،  2833

وقد تغير ىذا ويبدو أن الحاكم البريطاني كان مطمئنًا عمى عدم اعتراض مصر، 
، إذ انفراد الحاكم العام باصدار القوانين والتعميمات دون 2321االمر منذ عام 

 .(1)العودة الى الحكومة المصرية 
تعد ىذه السياسة الجديدة خرقًا التفاقية الحكم الثنائي التي تضمنت 
بنودىا الشراكة بين مصر وبريطانيا في الحكم، وشعرت مصر بفقدان شخصيتيا 

كانون  28. وتطور ىذا الموقف فيما بعد عندما أعمنت بريطانيا في (2)تياومكان
. ولكن (3)حمايتيا عمى مصر دون العودة إلى الحكومة المصرية  2329األول 

مصر ظمت متمسكة بحقيا بممارسة دورىا المشترك مع بريطانيا ولذلك عقد 
البريطاني عمى الطرفان فيما بعد عدة مفاوضات تناولت قضية الوجود العسكري 

أرض مصر والسودان وأثره عمى المنطقة، وسنبين سياسة الحكومة البريطانية 
 تجاه مصر والسودان في الفقرات اآلتية :

البرٌطانٌة وانعكاسها على مستقبل السودان  -ثانٌاً: المفاوضات المصرٌة 
 السٌاسً

                                 
، 2311محمد حسين ىيكل، عشرة أيام في السودان ، المطبعة االميرية، القاىرة،  (2)

 .98ص

 المصدر نفسو. (1)

، الييئة المصرية 2319-2323أحمد ابراىيم دياب، العالقات المصرية السودانية  (9)
 .11، ص2389العامة لمكتاب، القاىرة، 
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اتسمت العالقات بين مصر وبريطانيا بحالة من االضطراب وعدم 
وح سيما من جانب بريطانيا وتبين لنا أن االخيرة كانت عازمة عمى الوض

اخضاع مصر والسودان تحت نفوذىا وىي تشعر بالقوة والقدرة عمى تحقيق ذلك، 
ولكن في الوقت نفسو أبدت بريطانيا أوتظاىرت في المرونة في تعامميا مع 
 ساسة مصر وحاولت اشراكيم في حكم السودان خشية من ردود فعل مصر
المشيودة ليا بالثورات ضد القوات االجنبية ولذلك حرصت بريطانيا عمى عقد 

 62معاهدة  مفاوضات توصمت من خالليا الى قيام اتفاقيات مع مصر أىميا:
 6392آب 

تغير الموقف البريطاني تجاه مصر بعد أن شعرت بريطانيا بضرورة 
ا الموقف بعد وفاة الحفاظ عمى مصالحيا االستراتيجية في المنطقة، وتزامن ىذ

 .(1)ومجيء الممك فاروق الى الحكم خمفًا لو  2391نيسان  18الممك فؤاد في 

واتفقت بريطانيا ومصر عمى ضرورة تحسين العالقة بينيما وتعزيزىا 
بموجب اتفاقية تضمن المصالح المشتركة بينيما، وعميو بدأت المفاوضات في 

البريطاني المندوب السامي في وقد مثل الجانب  2391أيار  8القاىرة في 
( ومعاونيو، بينما مثل الحكومة المصرية لجنة Elenbyالقاىرة الورد المنبي )

ماعدا الحزب الوطني الذي رفض  (2)مؤلفة من ممثمي االحزاب السياسية 
المشاركة في مفاوضات تتناقض مع شعار الحزب: ) ال مفاوضة اال بعد 

 .(3)الجالء( 
                                 

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، 1عبد الرحمن الرافعي، في أعقاب الثورة المصرية، ج (2)
 .18، ص2391القاىرة، 

كان من أبرز المفاوضين المصريين: مصطفى النحاس رئيس ىيئة المفاوضات،  (1)
يمي النقراشي، وأحمد ماىر وأخرون. لمتفاصيل ينظر: عبد وأسماعيل صدقي، ومحمود ف

 .  28، ص9الرحمن الرافعي، في اعقاب الثورة المصرية، ج

، دار المعارف، 2391-2838محمد عبد الرحمن حسين، نضال شعب مصر (9)
 . 223االسكندرية، د.ت ، ص 
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ن الجانبين السابقة الى اتفاق حول قضية توصمت المفاوضات بي
، (1) 2391السودان الذي يقضي بتنظيم عالقة الجانبين مع السودان خالل عام 

وكانت لتطورات االحداث الدولية أثر بالغ عمى ىذا الموضوع  فيما بعد والتي 
ىددت مصر والسودان معًا، وكان مصدرىا تنامي القوة االيطالية في ليبيا مما 

رًا أصبح ييدد مصر من جية الغرب، والسودان من جية الشرق ال شكل خط
 .(2)سيما بعد االحتالل االيطالي لمحبشة

فرضت ىذه التطورات بضرورة االىتمام بالسودان والدفاع عنو من 
التيديدات الخارجية وىذا يعني السماح لمقوات المصرية بالتواجد في السودان 

بأن  2391بريطانيا في مفاوضات عام  والمشاركة في ادارة شؤونو واقتنعت
. أما (3)وجود ىذه القوات ضرورة حتمية لمدفاع عن السودان من ىذا الخطر 

بالنسبة لمسيادة عمى السودان في ىذا الوقت فقد توصل الجانبان المصري 
والبريطاني في المفاوضات المذكورة أنفًا عمى أن تستمر إدارتو بموجب اتفاقية 

حة الفرصة لتعديميما بموجب معاىدات جديدة، واتفق الطرفان مع اتا 2833عام 
عمى أن الغاية األولى الدارتيما في السودان ىي تحقيق رفاىية الشعب 
السوداني، وعمى أن التمس نصوص ىذه االتفاقية مسألة السيادة عمى السودان 

(4). 

                                 
، 2391-2394البريطانية -يونان لبيب رزق، السودان في المفاوضات المصرية (2)

 .239، ص2319مطبعة الجيالوي، القاىرة، 

، 2313، مطبعة جامعة القاىرة، القاىرة، 1إبراىيم أحمد العدوي، يقظة السودان، ط (1)
 .13ص

 .31-31يونان لبيب رزق، السودان في المفاوضات .... ، ص (9)

 21الى  2892شباط  -فبراير 29مصر، رئاسة مجمس الوزراء، السودان من  جميورية (9)
 .11-11، ص2399، المطبعة األميرية، القاىرة، 2399شباط -فبراير
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لى وتضمنت االتفاقية أيضًا موادًا أخرى تتعمق بتنظيم ىجرة المصريين ا
السودان وعدم التمييز بينيم وبين الرعايا البريطانيين الذين أعطتيم حرية التنقل 

 .(1)بين مصر والسودان، فضاًل عن مواد أخرى تتعمق بالجوانب العسكرية
قد أبقت  (2) 2391ومن ىنا يتضح لنا أن بريطانيا في معاىدة عام 
االوضاع الدولية في الباب مفتوحًا لعقد اتفاقيات مع مصر بعد ان شعرت بأن 

ىذه المرحمة غير مشجعة ليا التخاذ قرارات حاسمة فيما يتعمق بمستقبل السودان 
وعالقتو مع مصر، وكانت األخيرة راغبة بأن تكون شريكة عمى األقل في حكم 
السودان مع االدارة البريطانية اال ان الحاكم البريطاني العام كان صاحب القرار 

 والعسكرية .في الجوانب االدارية 
وعمى الرغم من الظروف الدولية التي كانت محيطة بالمنطقة فقد 

عمى أن ال تسمح لمجيش المصري الذي جاء  2391حرصت بريطانيا بعد عام 
الى السودان بموجب المعاىدة من االتصال بالقادة السودانيين خوفًا من حصول 

حاكم البريطاني العام اتفاق بينيما قد يسيم في تيديد وجودىم، ولذلك جعمت ال
ىو المشرف عمى القوات المصرية والبريطانية في السودان، كما وضعت 

 .(3)الضباط المصريين تحت المراقبة في أماكن تواجدىم 
 الموقف البريطاني المصري من قيام مؤتمر الخريجين:

من أىم العوامل في نشأة مؤتمر الخريجين  2391كان ابرام معاىدة  
، وقد ابدى أعضاء المؤتمر عدم رضاىم عمى تمك المعاىدة 2398في شباط  (9)

                                 
محمد مصطفى صفوت، مصر المعاصرة وقيام الجميورية العربية المتحدة، مطابع دار  (2)

 . 129، ص2393القمم، القاىرة، 

ينظر: رئاسة مجمس الوزراء، ىيئة المستشارين،  2391ة لمتفاصيل عن بنود معاىد (1)
 .91-94، ص 2391قضية السودان، المطبعة االميرية، القاىرة، 

 .13ابراىيم أحمد العدوي، المصدر السابق، ص (9)

سمي بيذا االسم ألن اعضاءه من خريجي كمية غوردن ، )جامعة الخرطوم حاليًا(  (9)
اعيل االزىري، مكي شبيكة، وعبد اهلل برعي وآخرون. والمدارس المتوسطة وابرزىم: اسم
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وما دار من حوار حول مستقبل السودان السياسي في مجمس العموم البريطاني 
( وزير الخارجية البريطاني آنذاك بعدم Edenال سيما عندما ذكر انطوني أيدن )

ذا األمر دعا النخبة وجود ىيئة تستطيع التعبير عن آراء الشعب السوداني، وى
 (2)المثقفة في السودان لمتحرك اليجاد مؤسسة رسمية تعبر عن مصالح بالدىم 

. 
أظيرت االدارة البريطانية في السودان تأييدىا لفكرة قيام مؤتمر يمثل 
الشعب السوداني، حتى تظير في الواجية حماستيا لمديمقراطية إال انيا تضمر 

ن ىذا الموقف السكرتير االداري في السودان أشيائًا عديدة في ذلك وقد أعم
( ولكنو حذر من أن يتحول الى ىيئة سياسية، وأن Mr.Jallanالمستر جيالن )

يكون نشاط اعضاءه داخل اروقة المكان المخصص النعقاد الجمسات، وأنو ال 
يمثل الشعب السوداني بأي حال من االحوال لمحيمولة دون منحو الفرصة لتكون 

، وطمب السكرتير االداري من موظفيو اتاحة  (1)ماىيرية واسعة لو قاعدة ج
الفرصة ألعضاء المؤتمر ضمن ىذا النطاق ألنو شعر بأىمية أن يتأثر السودان 
بالحركات السياسية التي ظيرت في البالد العربية االخرى بشرط عدم المساس 

 .(9)بالمصمحة العميا لبريطانيا في السودان 
من قيام مؤتمر الخريجين فقد اختمف عن موقف  أما الموقف المصري

االدارة البريطانية، إذ عده الساسة المصريون صنيعة بريطانيا، وأن اليدف منو 

                                                                       
االستقالل -لمتفاصيل ينظر: خضر حمد، مذكرات خضر حمد، الحركة الوطنية السودانية

 .83-88، ص2384ومابعده، مطبعة صوت الخميج، الشارقة، 

، بيروت، 2عامر العقاد، وجاء مايو، دراسة لكفاح الوطني السوداني، دار الجبل، ط (2)
 .92، ص2311

، 13جمال عبد الجواد، مصر في السياسة السودانية، مجمة المستقبل العربي، العدد (1)
 .11، ص2389أيمول  28السنة الثامنة، بيروت، 

  .8خضر حمد، المصدر السابق، ص (9)
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، وكانت ىذه (2)خدمة المصالح البريطانية التي تتمثل بعزل السودان عن مصر 
 القناعة مبنية عمى أن معظم أعضاء المؤتمر لم يكونوا من الموالين لفكرة مصر

 .(1)الرامية الى تحقيق وحدة وادي النيل 
عمى الرغم من عدم فاعمية مؤتمر الخريجين كثيرًا في المجال السياسي 
إال أنو كما يبدو لنا أن االدارة البريطانية كانت تعتقد بأنو مجرد اجتماع اعضاء 
المؤتمر يعد ضربًة موجية الى السياسة المصرية وطموحيا اتجاه السودان، 

فقد ارادت بريطانيا إثارة الخالف بين الشعبين المصري والسوداني،  وبالتالي
وكذلك وضعت الطبقة المثقفة والمتعممة في السودان أمام انظارىا من خالل 

 وجودىم في التنظيم.
أيد مؤتمر  2393وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية في أيمول 

راطية، إال انو رفض مشاركة الخريجين بريطانيا وعد ىذا الموقف تأييدًا لمديمق
السودانيين في القتال مع القوات البريطانية، وحرصت بريطانيا في تمك المرحمة 
عمى أىمية التعاون مع أعضاء المؤتمر واشراك مندوبين منيم لالشراف عمى 
محطة االذاعة السودانية، كما سمحت باذاعة النشرات االخبارية عن الحرب 

إلبقاء قواتيا العسكرية في 2391مت بريطانيا معاىدة ، وأستغ (9)بأسم المؤتمر
مصر لحماية الطرق البحرية ، فطمبت السفارة البريطانية من رئيس الوزراء 

من المعاىدة الخاصة باألحكام   (9)المصري عمى ما يقر تنفيذ المادة السابعة

                                 
بشير محمد سعيد، الزعيم األزىري وعصره، مطبعة القاىرة الحديثة لمطباعة، القاىرة،  (2)

 .19-11،ص 2331

 .88خضر حمد، المصدر السابق، ص (1)

، منشورات مكتبة 2391-2319غالب حامد النجم، تطور الحركة الوطنية في السودان  (9)
 .33، ص2382، بغداد، 1التحرير، ط

نصت المادة السابعة : )) اذا أشتبك أحد الطرفين في حرب فإن الطرف اآلخر يقوم  (9)
د البراوي ، مجموعة الوثائق السياسية ، المركز بتقديم المساعدة بصفتو حميفًا (( ، راش
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 . 2399العرفية ، إذ استمرت ىذه األحكام سارية حتى رفعت في تشرين األول 
(2) 

أرادت الحكومة البريطانية خالل مدة الحرب عدم إثارة أية مشكمة عن 
السودان في مجمس األمة المصري خوفًا من حدوث أزمة سياسية تؤدي الى 
تناول قضية السودان بأكمميا في الوقت الذي كانت فيو إيطاليا عازمة عمى 

 .(1)احتالل مصر والسودان معًا 
ظير خالف آخر بين مصر واالدارة البريطانية في السودان بسبب 
معارضة بريطانيا لفكرة التعميم المصري في السودان أذ تمكنت بريطانيا من ازالة 
ىذا التوتر، وبناًء عمى ذلك وجو الحاكم البريطاني في السودان دعوًة الى رئيس 

انت ىناك شكوك لزيارة السودان، ولما ك 2394الوزراء المصري في شباط 
مصرية بان مؤتمر الخريجين عمى صمة باالدارة البريطانية، فقد عمل اعضاء 
المؤتمر عمى تصحيح ىذا الفيم لدى ساسة مصر عندما قابموا عمي ماىر 
واعمنوا عن رغبتيم في الوحدة مع مصر، وكذلك رفضيم لسياسة االدارة 

 .(9)البريطانية في السودان 
راء المصري العضاء مؤتمر الخريجين نقطة كانت مقابمة رئيس الوز 

خالف بين المؤتمر واالدارة البريطانية في السودان، إذ كانت ترى بأن رئيس 

                                                                       
، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة  2، ج 2الدولي لمصر والسودان وقناة السويس ، ط

 . 299، ص: 2391، 

 . 291محمد عبد الرحمن حسين ، المصدر السابق ،  ص :  (2)

الطباعة، جامعة الخرطوم، ابراىيم الحارداو، الرباط الثقافي بين مصر والسودان، دار  (1)
 .11، ص2311

-2323جعفر محمد عمي بخيت ، االدارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان  (9)
، 1، ترجمة ىنري رياض واخرون، المطبوعات العربية لمتأليف والترجمة، ط2393

 .941، ص2381الخرطوم ، 
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، (2)الوزارء المصري ضيفًا عمييا فاليحق ألية جية االتصال بو اال بعد مشورتيا 
في الوقت الذي عززت فيو تممك الزيارة ثقة الحكومة المصرية بمؤتمر الخريجين 

تى اقترحت بعد ذلك فكرة تطبيق االنظمة التربوية المصرية عمى مدارس ح
الخريجين واعطاء الفرصة لمسودانيين لمتعمم في المدارس المصرية في السودان 

(1) . 
بذلت االدارة البريطانية فيما بعد جيودًا كبيرة من أجل إثارة الخالف بين 
أعضاء المؤتمر عندما رأت خطورة توجيُو السياسي المتضامن مع مصر، 

. ولذلك رفضت ىذه االدارة (9)وكذلك تأثيره لدى األوساط الشعبية في السودان 
تقرير مصير  والتي طالبت بحق 2391نيسان  9مذكرة مؤتمر الخريجين في 

. وكانت االدارة (9)السودان وتشكيل ىيئة تمثيمية من السودان لممطالبة بحقيم 
البريطانية ترغب بانشاء مؤسسة كبديل عن المؤتمر لتكون مكانًا لمتشاور وطرح 
أفكار اعضاء المؤتمر، وقد تمت الموافقة عمى انشاء مجمس استشاري في شمال 

 .(9) 2399أيار  9تاح جمساتو في السودان دون جنوبو وأعمن عن افت
أما الحكومة المصرية فقد وافقت أيضًا عمى ىذا المجمس وكان ىذا 
الموقف من المآخذ التي سجمت عمى وزارة مصطفى نحاس ألن ىذا يتعارض 

. وكان  (1)مع األستراتيجية المصرية الداعية الى الحفاظ عمى وحدة السودان 

                                 
  .244غالب حامد النجم، المصدر السابق،  (2)

 .11الحاردوا، المصدر السابق، ص ابراىيم (1)

، مطبعة اطمس، القاىرة، 1رأفت غنيمي الشيخ، مصر والسودان في العالقات الدولية، ط (9)
2389 ،931-939. 

 .18-11لمتفاصيل ينظر: جمال عبد الجواد، المصدر السابق، ص  (9)

 .39، ص2392محمود كامل، تحرير وادي النيل، دار المعارف، القاىرة،  (9)

-2392ابو بكر حسن محمد باشا، تأثير مصر عمى األوضاع السياسية في السودان  (1)
، اطروحة دكتوراة ))غير منشورة(( معيد الدراسات القومية واالشتراكية )الممغاة(، 2391

 .11، ص1444الجامعة المستنصرية، 
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ء المؤتمر الى فريقين، ففي الوقت الذي رأى ىذا الموقف سببًا في انشقاق أعضا
فيو إبراىيم أحمد رئيس المؤتمر بأن االدارة البريطانية ستعمل عمى اقامة 
مؤسسات دستورية يشترك فييا السوادنيون في حكم بالدىم، رأى الفريق الثاني 

بأن ميادنة االدارة البريطانية سوف يضر  (2)الذي يتزعمو اسماعيل االزىري
بالدىم وأعربوا عن عدم مصداقية الوعود البريطانية بحق تقرير مصير بمصمحة 
، وبذلك تحول الفريق الثاني نحو مصر ورفع شعار وحدة وادي النيل (1)السودان 

(9). 
 : 6392بيفن عام  –مفاوضات صدقي  -

ارادت بريطانيا بعد أن الحت بوادر انتياء الحرب العالمية الثانية لصالح 
النفوذ المصري عن السودان لذلك منعت الحاكم العام البريطاني الحمفاء ان تبعد 

في السودان من السماح او توجيو دعوة الية شخصية سياسية من مصر لزيارة 
السودان، في الوقت الذي اظيرت فيو مصر رغبتيا بالتفاوض مع بريطانيا اماًل 

                                 
والمتوسطة  ، أكمل دراستة األبتدائية 2342ولد إسماعيل ألزىري بمدينة أم درمان عام  (2)

في مدينة مدني ، عمل مدرسًا في مدينة عطرة وأم درمان ، حصل عمى شيادة 
، أنتخب عام  2394البكالوريوس في اآلداب من الجامعة األمريكية في بيروت ، 

، وأنتخب  2399سكرتيرًا لنادي الخريجين في أم درمان ورئيسًا لمنادي عام  2392
رئيسًا لحزب  2399، وأنتخب عام  2394ام رئيسًا لمؤتمر الخريجين العام في ع

رئيسًا ألول وزارة سودانية ثم أول رئيس  2399كانون الثاني  1األشقاء ، وأختير في 
عضوًا ثم رئيسًا لممجمس  2319، أنتخب عام  2391وزراء لمسودان بعد أستقاللو عام 

؛ عبد  2313، توفي في آب  2313آيار  19الرئاسي حتى أنقالب جعفر نميري في 
، بيروت ،  9الوىاب الكيالي ، موسوعة السياسية ، المؤسسة العربية لمدراسات ، ط

 .234، ص: 2389

،  9ضرار صالح ضرار، تاريخ السودان الحديث، منشورات دار مكتبة الحياة ، ط (1)
 .198، ص 2319بيروت، 

(3)  Taisier  Mohamed Ali, cultivation of hunger stateand agriculture in 

sudan, khartum university press, 1989,p.p.75-76. 
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عندما شعرت  2391في نيل مكاسب سياسية تخفف من وطأة معاىدة عام 
 .(2)مصر بأن ساستيا قد تسرعوا في التوقيع عمييا

 2391أذار  1بدأت المفاوضات بين مصر وبريطانيا في القاىرة في 
وقد مثل مصر رئيس الوزراء إسماعيل صدقي وبريطانيا المورد ستانسجت 

(Lord Stansget وزير الطيران البريطاني، وقد شعر الجانب البريطاني برغبة )
بما يضمن انسحاب القوات البريطانية وتحقيق  2391 مصر بتعديل معاىدة

 .(1)الوحدة بين مصر والسودان 
رفضت بريطانيا توجيات الحكومة المصرية الرامية الى فرض التاج 

 2391نيسان  21المصري عمى السودان وعميو اعمن حاكم عام السودان في 
سودان تمييدًا بأن االدارة البريطانية حريصة عمى اقامة الحكم الذاتي في ال

لمحصول عمى استقاللو، وبعد ذلك يختار السودان بنفسو طبيعة العالقة مع 
بريطانيا ومصر، وانو واثق أن مدة عشرين عامًا ستكفي القادة السودانيين العداد 

 .(9)أنفسيم لتحمل مسؤولية تقرير مصير بالدىم 
ولذلك لم تتوصل المفاوضات التي جرت في مصر الى نتيجة ايجابية 

الجراء مباحثات  2391تشرين الثاني  21سافر اسماعيل صدقي الى لندن في 
( وزير الخارجية البريطاني وتوصل Mr.Bevenجديدة مع المستر بيفن )

تشرين الثاني من العام  19الطرفان الى مشروع معاىدة تم التوقيع عمييا في 
لتي يتعيد بيا الطرفان . وتضمن المشروع البيان االتي : "إن السياسة ا(9)نفسو 

                                 
 .99أبو بكر حسن باشا، المصدر السابق، ص (2)

جورج لنشوفسكي، الشرق الوسط في الشؤون العالمية، ترجمة جعفر خياط، مراجعة  (1)
الدكتور محمد االمين والدكتور ابراىيم احمد السامرائي، دار الكشاف لمنشر والطباعة 

 . 998، بغداد، د.ت، ص 1والتوزيع، ج

 .111ضرار صالح ضرار، المصدر السابق، ص (9)

 .239، ص1الثورة المصرية، ج عبد الرحمن الرافعي في اعقاب (9)
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الساميان المتعاقدان اتباعيما في السودان ىي ضمن نطاق وحدة مصر 
والسودان وتحت تاج مصر المشترك، ومن أىدافيا األساسية تحقيق رفاىية 
السودانيين وتنمية مصالحيم واعدادىم عمميًا لمحكم الذاتي، واختيار النظام 

 .(2)المستقل بالسودان..."
بيفن في  –رتوكول الذي انتيت اليو محادثات صدقي لم يختمف الب

، إذ سعت بريطانيا الى تيدئة حماس القادة 2391جوىره عن معاىدة عام 
السودانيين من خالل وعدىم بتحقيق الحكم الذاتي ومن ثم االستقالل، وبيذا تم 

بيفن من قبل أغمب اعضاء الوفد المصري ألنو لم  –رفض بروتوكول صدقي 
. ونتيجة لمضغوط الداخمية والخارجية  (1)مصر الخاصة بالسودان  يحقق مطالب

كانون األول  8التي تعرض ليا اسماعيل صدقي اضطر الى االستقالة في 
2391 (9). 

تبين لنا ان مصر كانت في ىذه المفاوضات مصممة عمى االعتراف 
انيون بسيادتيا عمى السودان، بينما اظيرت بريطانيا حرصيا عمى ان يقرر السود

بأنفسيم مستقبل بالدىم بعد أن تكون الظروف مييأه ليم لموصول الى ىذا 
اليدف، ولكن ىذه المواقف المتباينة قد أثارت الخالفات بين قادة االحزاب 

، إذ ساندت األولى الرغبة المصرية في فرض (9)السودانية االتحادية واالستقاللية 
                                 

، وكذلك ينظر: أحمد رشدي 121محمد مصطفى صفوت، المصدر السابق، ص (2)
 .99، ص391صالح، مسألة السودان ، القاىرة، 

(2) Mekki Abbas, The Sudan Question, The Dispust over the anglo-

Egyption condominium, 1884-1951, London, 1952, p.1199. 

، الييئة المصرية العامة 2391-2399ارق البشري، الحركة السياسية في مصر ط (9)
 . 299، ص2311لمكتاب، القاىرة،

األحزاب األتحادية ىي : حزب األشقاء ، حزب األتحاديين ، حزب األحرار ، حزب  (9)
وحدة داوي النيل ، وحزب الجمعية الوطنية ، أما األحزاب األستقاللية : فيي حزب 

. ولمتفاصيل عن االحزاب 291-228، وحزب األمة . المصدر نفسو، ص القوميين
السودانية ينظر: أبو بكر حسن محمد باشا، نشأة وتطور االحزاب السياسية في السودان 
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عرت االحزاب االستقاللية بأن التاج المشترك عمى مصر والسودان، بينما ش
 الموقف األخير اىانة لمشاعر السودانين ورغبتيم في االستقالل عن مصر .

 المبحث الثانً

-6395العالقات بٌن مصر وبرٌطانٌا وانعكاساتها على القضٌة السودانٌة  
63:7 

 : 6391كامبل عام  –مفاوضات النقراشي  -

بيفن بدأ محمود فيمي النقراشي رئيس  –بعد فشل مفاوضات صدقي 
( Campbellالوزراء المصري الذي خمف صدقي بجمسات نقاش مع كامبل )

السفير البريطاني في القاىرة اماًل في التوصل الى صيغة جديدة ترضي جميع 
األطراف، ورأى النقراشي ضرورة استشارة السودانيين العدادىم لمحكم الذاتي 

 .(2)سودان تحت التاج المصري عمى اساس وحدة مصر وال
لم يتوصل الطرفان الى نتيجة ايجابية لذلك قرر مجمس الوزراء المصري 

عرض القضية عمى مجمس األمن، فكانت مصر  2391كانون الثاني  19في 
. وفي الخطاب الذي القاه النقراشي (1)ترى بأن وحدة وادي النيل ال يمكن تجزأتيا 

تيام الى الحكومة البريطانية باالصرار عمى في اجتماع مجمس األمن وجو اال
، وكانت ىذه أول شكوى (9)فصل السودان عن مصر وعرقمة العالقات بينيما 

رسمية ضد بريطانيا توضع أمام أنظار دول العالم والتي فضحت االطماع 
 .(9)االستعمارية البريطانية في مصر والسودان 

                                                                       
دراسة في العوامل المؤثرة، رسالة ماجستير )غير منشورة(، معيد -2838-2391

 .2331ستنصرية، الدراسات القومية واالشتراكية)الممغاة( الجامعة الم

 .192، ص2319محمد ابراىيم عبدة، النير الخالد، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة،  (2)

 .294طارق البشري، المصدر السابق، ص (1)

 .211غالب حامد النجم، المصدر السابق، ص (9)

 .141-149شحاتو عيسى ابراىيم، المصدر السابق، ص (9)
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ؤيدين لفكرة الوحدة اضعفت تصريحات النقراشي في مجمس األمن الم
بين مصر والسودان من السودانيين عندما قال: "إنني ال استطيع أن انكر أن لنا 
مصالح في السودان كما أن لمبريطانيين فيو مصالح والاستطيع أن اقول اتركوا 

. لقد عزز ىذا التصريح موقف االحزاب  (2)مصالحكم في السودان ...."
ل عن مصر ألنيا رأت في ىذا التصريح تشابيًا السودانية التي تنادي باالستقال

، أما االحزاب االتحادية فقد (1)بين المصالح البريطانية والمصرية في السودان 
ىاجمت أيضًا ىذا التصريح ألنو جاء مخالفًا لما اتفق عميو الشعبان المصري 

عمى جالء القوات البريطانية عن وادي النيل، وتحقيق   والسوداني الذي نص
وحدة تحت حكم التاج المصري مع قيام حكومة ديمقراطية في السودان ضمن ال

 .(9)نطاق الوحدة 
ىكذا فشل النقراشي في اقناع مجمس االمن في اصدار قرار لصالح 
مصر وذلك لمموقف المساند الذي أبدتو الواليات المتحدة األمريكية لبريطانيا، 

تأجيل القضية الى أجل ، وقرر 2391أيمول  24وانتيت جمسات المجمس في 
غير مسمى مع االحتفاظ بيا في جدول أعمالو مع اعطاء الفرصة لمصر 

 .(9)وبريطانيا او غيرىما في اثارة القضية في اي وقت 
 :6392مفاوضات إلغاء معاهدة عام  -

 2394عادت المفاوضات مرة أخرى بين مصر وبريطانيا في أذار عام 
وكانت قضية السودان موضع النقاش، إال أنيا لم تشيد توافقًا في وجيات النظر 

                                 
 .99السابق، صاحمد رشدي صالح، المصدر  (2)

، 2319محمد أحمد محجوب، الديمقراطية في الميزان، دار النيار لمنشر، بيروت،  (1)
  .93ص

 .219غالب حامد النجم، المصدر السابق، ص (9)

، دار المعارف، القاىرة، 2محمد حسنين ىيكل، مذكرات في السياسة المصرية، ج (9)
 .119، ص2392
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بين الطرفين، إذ رأت الحكومة المصرية بأن السودان يشكل دائمًا وحدة مع 
نادي بالوحدة معيا مصر بسبب الروابط الجغرافية والقومية والدينية، وىي عندما ت

تستند الى الحق الطبيعي والحق القانوني. ولم تكن بريطانيا مقتنعة بوجية النظر 
المصرية وظمت متمسكة بحق تقرير مصر والسودان، ورفضة لفكرة الوحدة 

 .(2)بينيما 
ىكذا اتضح لمحكومة المصرية التي ترأسيا مصطفى النحاس في ىذه 

تشرين  8طانيا وبناًء عميو القى النحاس في المدة بعدم جدوى التفاوض مع بري
خطابًا مطواًل أمام مجمس االمة المصري أعمن فيو الغاء معاىدة  2392األول 
واتفاقيتي الحكم الثنائي وانتياء العمل بيما، وتعديل الدستور وجعل لقب  2391

ممك مصر والسودان بعد أن كان لقب ممك مصر، وأن يكون لمسودان دستور 
 .(1)جمعية تأسيسية تمثل أىالي السودان  خاص تضعو

أثار خطاب النحاس استياء الحكومة البريطانية ولم تتوقع أن تقدم مصر 
عمى ىذه الخطوة، وليذا أعمنت تمسكيا ببنود المعاىدة السابقة واصرارىا عمى 
احتالل مصر الى األبد، وعادت من جديد الى اتباع سياسة التعسف والقوة ضد 

تشرين  29. وأصدرت االدارة البريطانية في السودان في (9)المصريابناء الشعب 
بيانًا أعمنت فيو بأنو ال يمكن الغاء المعاىدة من جانب واحد  2392األول 

ولذلك ستظل سارية المفعول، وان االدارة البريطانية وبموجب سمطة الحاكم العام 
ي اعمنتيا " لألخذ بيد ستبقى قائمة الدارة البالد وستمضى في تنفيذ السياسة الت

الشعب السوداني في سبيل تحقيق الحكم الذاتي الكامل، وعندما يتم لمسوادنيين 

                                 
 .998ص جورج لنشوفسكي، المصدر السابق، (2)

يوليو ومبادئ النظام السياسي في الجميورية العربية المتحدة،  19طعيمة الجرف، ثورة  (1)
 .211-219، ص2319، القاىرة، 1ط

 .121شحاتو عيسى ابراىيم، المصدر السابق، ص (9)
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الحصول عمى الحكم الذاتي فأنيم يستطيعون أن يمارسوا حقيم في تقرير 
 . (2)مصيرىم بأنفسيم" 

ولكن الحكومة المصرية سارت باتجاه تنفيذ قرار الغاء المعاىدة، إذ 
مر منعت بموجبيا العمال المصريين الذين كانوا يعممون في أصدرت عدة أوا

المعسكرات البريطانية بمواصمة عمميم، كما أمرت التجار والمقاولين وغيرىم 
بالتخمي عن عمميم مع الجيش البريطاني المتواجد حول قناة السويس، وشرعت 

 .(1)عقوبات لمن يخالف ىذه األوامر 
الوزراء المصري رفضو لبيان االدارة وفي الوقت نفسو أعمن مجمس 

 البريطانية المذكور أنفًا في حال صدوره لسببين ىما:
إن الحكومة المصرية ال تستطيع أن تنظر الى ىذه المقترحات أو  -2

غيرىا بشأن الخالفات القائمة مع بريطانيا مع وجود القوات البريطانية في مصر 
 والسودان .
ال تختمف في جوىرىا عن المقترحات التي إن المقترحات البريطانية  -1

حزيران من العام نفسو والتي  8و  2392نيسان  22سبق أن قدمتيا في 
رفضتيا الحكومة المصرية أيضًا، ألنيا بعيدة كل البعد عن رغبات الحكومة 

 (9)المصرية سواء ما يتعمق بالسودان او بجالء القوات البريطانية عن المنطقة 
رية خالل ىذه المدة الى كسب التأييد الشعبي سعت الحكومة المص

. وعندما (9) 2833واتفاقيتي الحكم الثنائي لعام  2391لموقفيا الرافض لمعاىدة 
                                 

 .13ابو بكر حسن باشا، تأثير مصر عمى االوضاع السياسية...، ص (2)

السياسي والزعيم والمناضل، مجمة الطميعة، العدد  –رفعت السعيد، مصطفى النحاس  (1)
 .299، ص2319، السنة الحادية عشرة، مصر، سبتمبر/أيمول 3

، وزارة الخارجية العراقية ، تقارير 1112/922د.ك.و، وثائق البالط الممكي، ممفة رقم  (9)
-239، ص91، وثيقة رقم 2392تشرين األول  29المفوضية العراقية في القاىرة، 

231. 

 .299رفعت السعيد، المصدر السابق، ص (9)
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عرض مصطفى النحاس لوائح الغاء المعاىدة عمى مجمس األمة المصري في 
تم التصويت عمى اقرار الموائح باالجماع، وأصدر  2392تشرين األول  29

الذي نصت المادة  2392لسنة  219في اليوم نفسو القانون رقم الممك فاروق 
والذي تضمن اقامة عالقة  2391( لسنة 8األولى منو عمى الغاء القانون رقم)

صداقة بين بريطانيا ومصر والتحالف بينيما، وكذلك انياء العمل بأحكام 
صر المعاىدة ومرفقاتيا التي تضمنت منح القوات البريطانية الموجودة في م

امتيازات خاصة، فضاًل عن انتياء العمل باحكام اتفاقيتي الحكم الثنائي لعام 
2833 (2) . 

ىكذا سارت العالقات بين مصر وبريطانيا بيذا االتجاه من خالل تمك 
المواقف المتباينة، فأرادت بريطانيا اشتراك مصر في معاىدات )لمدفاع عن 

دة وفرنسا وتركيا من أجل ايجاد ذريعة وبموافقة الواليات المتح (1)الشرق االوسط(
، وبالمقابل (9)قانونية تضمن استمرار وجودىا العسكري في مصر والسودان 

ازداد الضغط الجماىيري عمى الحكومة المصرية الذي يطالب بجالء القوات 
البريطانية عن وادي النيل، فضاًل عن مطالبة االحزاب السودانية لمصر 

 .(9)بالدىموبريطانيا لتقرير مصير 
 تفاقم األزمة السياسية بين مصر وبريطانيا وأثرها عمى السودان: -

لم يحدث أي تطور سياسي جديد يضع حدًا لتداعيات العالقة بين مصر 
وبريطانيا سوى نصيحة السفير البريطاني لدى مصر رالف ستيفنسون 

                                 
 .189-181مصر، رئاسة مجمس الوزراء، ص  (2)

 29قدمت بريطانيا ىذا المشروع الى وزير الخارجية المصري محمد صالح الدين في  (1)
. لمتفاصيل ينظر: انطوني أيدن، مذكرات أيدن، ترجمة خيري 2392تشرين األول 

 .911-919، ص 2314ت، ، دار النيار، بيرو 2حماده، ج

، F0371/96902وليد حمدي األعظمي، قضايا عربية في وثائق البريطانية، وثيقة رقم  (9)
 .91، ص2389تشرين األول  1، لندن،  948مجمة الدستور، العدد 

 .911انطوني أيدن ، المصدر السابق، ص (9)
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(Stevenson لمحكومة المصرية بأظيار مزيدًا من الصبر وابمغيا بأن ) حكومتو
ستبعث مقترحات جديدة قد تسيم في انياء األزمة، وقد رفض النحاس ىذا 

 .(2)العرض
تشرين  21انزلت الحكومة البريطانية قواتيا في منطقة قناة السويس في 

، كما ظيرت السفن الحربية البريطانية في طرفي القناة، وبدات ىذه 2392األول 
ابناء مصر الرافضين لموجود القوات باطالق النار عمى المتظاىرين من 

العسكري البريطاني عمى اراضييم، ونجم عن ىذه االعتداءات خسائر مادية 
. واحتجاجًا عمى استمرار ىذه التجاوزات فقد اجتمع مجمس الوزراء (1)وبشرية 

وأصدر قرارات تدلل عمى توتر العالقات  2392كانون األول  22المصري في 
استدعاء السفير المصري في لندن عبد الفتاح  بين مصر وبريطانيا ومن أىميا

 .(9)عمرو، وكان ىذا االجراء تمييدًا لقطع العالقات بين البمدين 
وبعد أن شعرت االدارة البريطانية في السودان اصرار الحكومة المصرية 
عمى تنفيذ سياستيا في السودان، فقد أخذت تموح بموضوع الحكم الذاتي لموصول 

( نائب Ropertsonدان، إذ أعمن السير جيمس روبرتسون )الى استقالل السو 
السكرتير االداري لالدارة البريطانية في السودان بيانًا أمام الجمعية التشريعية 

عن موقف مصر من الحكم الذاتي،  2392تشرين األول  19السودانية في 
وذكر بأن اجراءات الحكومة المصرية التي الغت بموجبيا المعاىدات مع 

طانيا غير قانونية ، ولكن الحاكم العام مستمر في أدارة السودان، وان بري

                                 
المصرية، القاىرة، ، مكتبة النيضة 2391عبد الرحمن الرافعي، مقدمات ثورة يوليو  (2)

 . 19، ص2391

-11، ص2314أحمد حمروش، مصر والسودان كفاح مشترك، دار اليالل، القاىرة،  (1)
11. 

 .12عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص (9)
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 (2)حكومتو ستتخذ االجراءات السريعة القامة الحكم الذاتي وفقًا الرادة السودانيين 
. 

تشرين  29وكذلك أدلى وزير الخارجية البريطاني انطوني أيدن في 
ح فيو أن السياسة تصريحًا أمام مجمس العموم البريطاني أوض 2392الثاني 

البريطانية في السودان تسعى من أجل قيام حكم ذاتي لو يتضمن مجمسًا يضم 
. وفي اليوم التالي (1) 2391كافة السودانيين، ومجمس وزراء بحمول نياية عام 

القى محمد صالح الدين وزير الخارجية المصري خطابًا أمام الجمعية العامة 
"... ىل تقبل المممكة المتحدة أن تسحب جميع لألمم المتحدة بباريس جاء فيو: 

قواتيا وموظفييا من السودان الجراء استفتاء حر يجري فيو بعيدًا عن ضغط 
االنجميز...؟ إننا من جانبنا نقبل أن نسحب موظفينا وقواتنا المسمحة من 
السودان بشرط ان تفعل المممكة المتحدة نفس الشيء... إنني عمى يقين أن 

 .(9)يجرأوا عمى قبولو..."  االنجميز لن
وصمت المفاوضات بين الجانبين الى طريق مغمق، وازدادت األوضاع 
الداخمية في مصر سوءًا بعد توسع نطاق اليجمات العسكرية وأصبحت مدينة 

 2391كانون الثاني  23االسماعيمية وىي القاعدة البريطانية في السويس في 

                                 
(2) Hurewits, J.C, middle East Diplomacy in Near East, Russell and 

Russell, NewYork, 1973, p.p.95-96. 

وليد حمدي االعظمي، قضايا عربية في وثائق الخارجية البريطانية، وثيقة رقم  (1)
F0371/6902 ؛ أنطوني أيدن، 98، ص2389، لندن، 943، مجمة الدستور العدد

 .913المصدر السابق، ص
؛ ينظر: عبد العظيم رمضان، عبد 132جميورية مصر، رئاسة مجمس الوزراء...، ص (9)

، 2381كانون الثاني  21، القاىرة، 982أكتوبر، العدد  الناصر والسودانيين، مجمة
 .28ص
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وات البريطانية لممدينة بعد ستة أيام من ساحًة لمقتال الذي انتيى باحتالل الق
 .(2)القتال 

وبينما كانت المقاومة المصرية تشتد في مدٍن أخرى، تعرضت القاىرة 
وبتدبير غريب من االحتالل  (1) 2391كانون الثاني  11الى حريق مدمر في 

البريطاني والسراي، وفي مساء اليوم نفسو تم اقالة وزارة مصطفى النحاس وعين 
 .(9)ماىر خمفًا لو عمي 

بادرت الحكومة البريطانية الستئناف المفاوضات مع مصر بعد أن  
شعرت برغبة عمي ماىر في التوصل الى أتفاق حول مستقبل العالقات 

، وعمل عمي ماىر عمى تيدئة الوضع (9)البريطانية مع مصر والسودان 
الداخمي، إذ أعمن بأن حل المشكمة مع بريطانيا يمكن أن يتم خالل ثالثة أشير 

 .(9)وبعد ذلك يتفرغ لممشاكل الداخمية 
وقد صرح  2391كانون الثاني 11شكل عمي ماىر وزارتو الثالثة في 

ريطانية إال عمى لمشعب المصري بعد تسنمو الوزارة بأنو ال يفاوض الحكومة الب
أساس تنفيذ جالء القوات البريطانية، وتحقيق وحدة وادي النيل. وعندما شعر 

                                 
؛ جورج لنشوفسكي، المصدر 89احمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص (2)

 .911السابق، ص

لمتفاصيل عن حريق القاىرة ينظر، محمد أنيس، حريق القاىرة في ضوء وثائق تنشر  (1)
 . وما بعدىا12، ص2314بيروت، ألول مرة، حريق القاىرة ، دار النيار، 

 .943يونان لبيب رزق، تاريخ الوزارات المصرية ...، ص (9)
وليد حمدي االعظمي، قضايا عربية في وثائق الخارجية البريطانية، وثيقة رقم (9)

F0371/96908  ، تشرين الثاني  29، لندن، 921مجمة الدستور، العدد نقاًل عن
 .93، ص2389

 .89مصطفى، المصدر السابق، ص أحمد عبد الرحيم (5)
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عمي ماىر بأن الحكومة البريطانية ال تمبي ىذه المطاليب قدم استقالتو في األول 
 .(2)فشكل احمد نجيب الياللي وزارتو األولى في اليوم نفسو  2391من أذار 

سفير البريطاني في القاىرة رالف أجرى الياللي محادثات مع ال
نيسان من العام نفسو أكد من خالليا بأنو يرفض أية صيغة  29ستيفنسون في 

اتفاق بشأن السودان مالم يتم االعتراف من خاللو باسناد لقب ممك مصر 
والسودان عمى الممك فاروق، إال أن السفير البريطاني قد رأى أن ىذه المطالب 

لمسودانيين الذي يقضي بعدم تغيير نظام الحكم في  تتعارض مع وعد حكومتو
السودان إال بموافقتيم، وأن االعتراف بمقب الممك فاروق يأتي ضمن نطاق ىذا 

 . (1)االتفاق 
لم تسفر جميع المفاوضات التي عقدىا الياللي مع الجانب البريطاني 

ىذه  ، وفي ظل(9)عن نتائج مثمرة بل أصبحت مشكمة السودان اكثر تعقيدًا 
فشكل حسين سري  2391حزيران  18التعقيدات أعمن الياللي استقالتو في 

 .(9)تموز من العام نفسو  8الوزارة الجديدة في 
كان حسين سري حريصًا عمى حل قضية السودان قبل شير تشرين 

وىو الموعد الذي حدده حاكم عام السودان العالن الدستور واجراء  2391األول 

                                 
 .923-928يونان لبيب رزق، تاريخ الوزارات المصرية ...، ص (2)

؛ لمتفاصيل عن المشاكل التي واجيت  39أبو بكر محمد باشا، المصدر السابق، ص (1)
حكومة الياللي األخيرة ينظر: صالح زكي، مصر والمسألة القومية، دار المستقبل 

 .12، ص2389، القاىرة، 2العربي، ط

، دار المعارف، القاىرة، 1محمد حسنين ىيكل، مذكرات في السياسة المصرية، ج (9)
 . 929، ص2311

 .2391تموز  1،بغداد ، 1911جريدة العالم العربي، العدد  (9)
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ان يخشى أن يأتي الموعد قبل الوصول الى اتفاق مع بريطانيا االنتخابات ألنو ك
 . (2)بشأن السودان مما يشكل احراجًا لمصر 

وقال رئيس الوزراء المصري في لقائو مع المستر كورسيل 
(Mr.Corssell الوزير المفوض في السفارة البريطانية بالقاىرة بتاريخ )تموز  1

2391: 
ية صعبة لمصر نظرًا لرفضكم "إن مشكمة السودان قد أصبحت قض

ممارسة نفوذنا الكبير الذي نحظى بو عمى السودانيين لكي يوافقوا عمى موضوع  
 .(1)لقب الممك خالل المدة االنتقالية لحين تقرير المصير" 

اظيرت الحكومة البريطانية عدم ارتياحيا لحكومة حسين سري ألنيا ال 
ديد بأستخدام القوة ضد مصر تتماشى مع سياستيا مما دعا أيدن الى التي

، وطمبت بريطانيا أيضًا من الواليات (9)ألرغاميا عمى التنازل عن مطاليبيا 
المتحدة األمريكية التدخل القناع الممك فاروق ألقالة حكومة حسين سري وتجميد 
قضية لقب ممك مصر والسودان، وفي خضم ىذه التداعيات فقد أدلى حسين 

 جاء فيو: 2391تموز  29تد بريس األمريكية في سري بتصريح لوكالة يوناي
"إن البند األول في منياج حكومتو ىو وحدة وادي النيل تحت العرش 

 .(9)المصري وكذلك الجالء عن قناة السويس"

                                 
، وزارة الخارجية تقارير المفوضية 1111/922د.ك.و، ممفات البالط الممكي، ممفة رقم  (2)

؛ غالب حامد 18، ص99، وثيقة رقم 2391تموز/ يوليو  24 العراقية في القاىرة،
، رسالة 2391-2391توفيق النجم، وحدة وادي النيل في العالقات البريطانية المصرية 

ماجستير )غير منشورة(، معيد الدراسات االقومية واالشتراكية )الممغاة(، الجامعة 
 .232، ص2338المستنصرية، 

، 929، العدد  F0371/96907سابق، رقم الوثيقة وليد حمدي االعظمي، مصدر  (1)
 . 2391تموز  8، 1192؛ جريدة العالم العربي، العدد 99، ص2389لندن، 

 .2391تموز  21، 1199جريدة العالم العربي، العدد  (9)

 المصدر نفسو . (9)
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شعر حسين سري بتردي االوضاع بشكل عام وانو ال أمل يموح في 
كل الداخمية التي االفق ألنفراج األزمة السياسية مع بريطانيا فضاًل عن المشا

تموز من العام  12حصمت لو مع الممك فاروق مما دعاه لتقديم استقالتو في 
، ودخمت قضية (2) 2391يوليو / تموز  19نفسو، وبعد يومين قامت ثورة 

 السودان مرحمة جديدة سوف يتناوليا الباحث في دراسة الحقة .
  

                                 
 .921-929، ص1محمد حسنين ىيكل، مذكرات في السياسة المصرية، ج (2)
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 الخاتمة

البريطاني في تناول البحث حقبة ميمة من تاريخ الوجود  
المنطقة العربية إذ كان التنافس االستعماري عمى أشده بين الدول الغربية ولذلك 
سعت الى عقد اتفاقيات عديدة فيما بينيا ليكون لكل منيما حصًة في المنطقة 
العربية وكان ىذا قد حصل عمى حساب رغبة أبناء الشعب العربي في التحرر 

في المنطقة ميما تعددت االسباب، ومن واالستقالل ورفض الوجود االجنبي 
 خالل مدة الدراسة اتضح لنا ما يأتي:

كانت الدول االستعمارية وال سيما بريطانيا في سباق مع نظيراتيا ليكون ليا  (2
موطئ قدم في المنطقة العربية ولذلك اتبعت نيجًا استعماريًا لتحقيق اىدافيا 

العربية فيما بينيا عمى  في المنطقة عن طريق عقد معاىدات لتقسيم الدول
 حساب ارادة الشعب العربي.

ارادت بريطانيا اقناع ابناء الشعب المصري بحرصيا عمى رفاىيتو واستقاللو  (1
ولذلك اقدمت عمى عقد معاىدات مع ساسة مصر فكانت الالعب األكبر فييا 
بريطانيا من حيث اتخاذ القرار السياسي والعسكري بعيدًا عن رغبة الحكومة 

 رية .المص

يبدو ان الموقف المساند الذي أبدتو الواليات المتحدة االمريكية لبريطانيا في  (9
حال دون إيجاد حل لمخالفات بين مصر وبريطانيا  2391مجمس االمن عام 

 التي تتعمق بالعالقة بين الطرفين أو عالقة مصر مع السودان .

المشترك ولذلك لم تكن بريطانيا جادة في عالقتيا مع مصر في حكم السودان  (9
كان الموظفون البريطانيون ىم المسيطرون عمى زمام االمور في حكم 

 السودان .

وقفت بريطانيا بحزم بوجة االرادة المصرية الرامية الى تعديل المعاىدات التي  (9
وقعيا الجانبان بعد ان شعرت الحكومة المصرية بييمنة بريطانيا عمى الحكم 

 توقيعيما اتفاقية الحكم الثنائي مع مصر .في مصر والسودان عمى الرغم من 
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حرصت بريطانيا عمى افشال أي توجو مصري لتحقيق وحدة وادي النيل  (1
واتفاقيتي الحكم  2391ولذلك اقدمت حكومة النحاس عمى الغاء معاىدة 

، وىكذا توترت العالقات بين 2392تشرين األول  8الثنائي وكان ذلك في 
يا بانزال قواتيا العسكرية في منطقة قناة مصر وبريطانيا مما دفع بريطان

السويس في الوقت الذي حرضت فيو بريطانيا ابناء السودان لرفض فكرة 
الوحدة مع مصر ووعدتيم باقامة حكم ذاتي بعيدًا عن التدخل المصري ، 
وىكذا سارت األمور باتجاه رغبة السودان في االستقالل عن مصر مع 

 البمدين ، بينما بقيت مصر تنشد الوحدة  . الحفاظ عمى أفضل العالقات بين
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 قائمة المصادر

 أواًل : الوثائق غير المنشورة : وثائق دار الكتب والوثائق في بغداد .
، تقارير المفوضية 1112/922د.ك.و، وثائق البالط الممكي، ممفة رقم  (2

 .91، وثيقة رقم 2392تشرين األول  29العراقية في القاىرة، 
، تقارير المفوضية 1111/922ممفات البالط الممكي، ممفة رقم د.ك.و،  (1

 .99، وثيقة رقم 2391تموز/ يوليو  24العراقية في القاىرة، 
 ثانيًا : الوثائق المنشورة : وثائق وزارة الخارجية البريطانية

وليد حمدي االعظمي، قضايا عربية في وثائق الخارجية البريطانية، رقم  (9
 .2389، لندن، 929، مجمة الدستور، العدد  F0371/96907الوثيقة 

وليد حمدي االعظمي، قضايا عربية في وثائق الخارجية البريطانية، وثيقة  (9
 .2389، لندن، 943، مجمة الدستور العدد F0371/6902رقم 

وليد حمدي االعظمي، قضايا عربية في وثائق الخارجية البريطانية، وثيقة  (9
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الطباعة، جامعة  ابراىيم الحارداو، الرباط الثقافي بين مصر والسودان، دار (22
 .2311الخرطوم، 

، الييئة 2319-2323أحمد ابراىيم دياب، العالقات المصرية السودانية  (21
 .2389المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

أحمد حمروش، مصر والسودان كفاح مشترك، دار اليالل، القاىرة،  (29
2314. 

 . 2391احمد رشدي صالح ، مسألة السودان ، د.م ، القاىرة ،  (29

ر محمد سعيد، الزعيم االزىري وعصره، مطبعة القاىرة الحديثة بشي (29
 .2331لمطباعة، القاىرة، 

جعفر محمد عمي بخيت ، االدارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان  (21
، المطبوعات العربية 1، ترجمة ىنري رياض واخرون، ط2323-2393

 .2381لمتأليف والترجمة، الخرطوم، 

شباط  -فبراير 29مجمس الوزراء، السودان من  جميورية مصر، رئاسة (21
 .2399، المطبعة األميرية، القاىرة، 2399شباط -فبراير 21الى  2892

،  ترجمة جعفر  1جورج لنشوفسكي، الشرق الوسط في الشؤون العالمية، ج (28
خياط، مراجعة الدكتور محمد االمين والدكتور ابراىيم احمد السامرائي، دار 

 ، بغداد، د.ت. 1باعة والتوزيع، جالكشاف لمنشر والط

، مطبعة 1رأفت غنيمي الشيخ، مصر والسودان في العالقات الدولية، ط (23
 .2389اطمس، القاىرة، 

رئاسة مجمس الوزراء، ىيئة المستشارين، قضية السودان، المطبعة االميرية،  (14
 .2391القاىرة، 

االميرية، القاىرة، رئاسة مجمس الوزراء، وثيقة قضية السودان ، المطبعة  (12
2391 



 

 

:3; 

البرٌطانً على  –التنافس المصري 
  السودان

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

شحاتو عيسى أبراىيم، الكتاب االسود لالستعمار البريطاني مصر، الدار  (11
 . 2319القومية لمطباعة والنشر ، القاىرة ، 

، القاىرة، 2صالح زكي، مصر والمسألة القومية، دار المستقبل العربي، ط (19
2389. 

بيروت، ضرار صالح ضرار، تاريخ السودان الحديث، مكتبة الحياة ،  (19
2319. 

، الييئة 2391-2399طارق البشري، الحركة السياسية في مصر  (19
 .2311المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،

يوليو ومبادئ النظام السياسي في الجميورية  19طعيمة الجرف، ثورة  (11
 .2319، القاىرة، 1العربية المتحدة، ط

، دار الجيل، عامر العقاد، وجاء مايو...، دراسة لكفاح الوطني السوداني (11
 .2311، بيروت، 2ط

، مطبعة لجنة التأليف 1عبد الرحمن الرافعي، في اعقاب الثورة المصرية، ج (18
 .2391والترجمة، القاىرة، 
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By. 

Dr.Hassan Rikan Khalafv 

Iraqi University Faculty of Arts 

Abstract 

The research important era of the date the British presence 

in the Arab region since the competition was colonial at its 

peak between the Western countries and therefore sought to 

hold many conventions with each other to be each share in the 

Arab region and this has happened at the expense of the desire 

of the people of the Arab liberation and independence and 

refused presence foreign in the region, no matter how many 

reasons, and during the period of study, we found the 

following: 

1) the colonial powers, particularly Britain in a race with 

their counterparts to have a foothold in the Arab region, 

the colonial approach followed to achieve its goals in the 

region through treaties to divide the Arab countries 

among themselves at the expense of the will of the Arab 

people. 

2) Britain wants to convince the Egyptian people adhering to 

the well-being and independence and therefore proceeded 

to conclude treaties with Egypt politicians was the biggest 

player Britain in terms of political decision-making and 

the military away from the Egyptian government's desire. 

3) It seems that the supportive attitude shown by the United 

States to Britain in the UN Security Council in 1947 

prevented a solution to the differences between Egypt and 

Britain, which relate to the relationship between the 

parties or Egypt's relations with Sudan. 

4) not Britain is serious about its relationship with Egypt in 

the joint rule of Sudan and that the staff was British are 

dominant on the reins to rule Sudan. 
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5) Britain stood firmly generally will Egyptian efforts to 

amend the treaties signed by the two sides after the 

Egyptian government felt the dominance of Britain to rule 

in Egypt and Sudan, despite signing a bilateral 

government agreement with Egypt. 

6) keen Britain thwart any orientation Egypt to achieve the 

unity of the Nile Valley and therefore proceeded with the 

Government of copper to scrap the 1936 Treaty and 

Conventions ruling duo was in the 8 October 1951, and 

so strained relations between Egypt and Britain, 

prompting Britain dropping off its military forces in the 

Suez Canal area in time which incited Britain sons of 

Sudan rejected the idea of unity with Egypt and promised 

them to set up self-rule away from the Egyptian 

intervention, and so it goes towards Sudan's desire for 

independence from Egypt while maintaining the best 

relations between the two countries, while Egypt 

remained seek unity. 

 

 



 

 

  

 
 الحزب اإلسالمي العراقي

دراسة في  التنظيم واألفكار 
 والمواقف

IRAQI ISLAMIC PARTY I.I.P 

 
 

 

 د. خميس دهام حميدم. . أ 
  علوم السياسيةـ  كلية   بغدادالجامعة 



 

 

602 

الحزب اإلسالمي العراقي  دراسة 
 في ... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 
المعروؼ اف التيارات الفكرية تدور حػوؿ راططػة اساسػية تعػد المحػور  مف

الػػذت تفلػػؼ كػػؿ  راصوػػا وتوػػوراتىا ون كاروػػاي اف وػػذع التيػػارات  تتعػػد  ا  ػػكاؿ 
اما تيار وطني جعؿ المسألة الوطنية وي محورع او تيار قػومي جعػؿ  -ا رطعة :

ة الططقية قضيته نو تيار المسألة القومية محورة او تيار ا تراكي جعؿ مف المسأل
 ديني جعؿ مف المسألة الدينية محور  رائه وتووراتهي

الحزب ا سالمي العراقػي مػف التيػار ا ،يػرو  ىػو تيػار نسػالمي سياسػي 
الى الطائفة السنية و نذا لـ نقؿ اف جميػ  المنتمػيف اليػه مػف  وفاعضاصع مف ينتم

يمنػػػ  مػػػف انتمػػػاص الطوائػػػؼ وػػػذع الطائفػػػة ي طيػػػد اف نظامػػػه الػػػدا،مي لػػػيس  يػػػه مػػػا 
ا ،ر  اليه لكف الواق  لـ يثطت ذلؾ وعميه  ىػو حػزب دينػي سياسػي سػنيو تطنػى 

 ?9@8مػنى  جماعػة ا ،ػواف المسػػمميف التػي اسسػىا ال ػيب حسػػف الطنػا  ػي عػػاـ 
 ي مور ثػـ انت ػر  ػي طقيػة ا قطػار العرطيػة وا سػالمية وحتػى اوػط  طعػد ذلػؾ 

اغمػػب الػػدوؿ العرطيػػة وا سػػالميةو والحػػزب ا سػػالمي تنظيمػػاع عالميػػاع لػػه  ػػروع  ػػي 
العراقػػي وػػو  رعػػه المعمػػف  ػػي العػػراؽ الػػذت ات،ػػذ مػػف العمميػػة السياسػػية  ػػعاراع لػػهي 
 الحزب ا سالمي اذف وػو احػد  ػروع وػذع الجماعػة اف لػـ نقػؿ جناحىػا السياسػي 

راؽ (  ػػي مقاطػػؿ الجنػػاح العسػػكرت لمجماعػػة االمقاومػػة ا سػػالمية الوطنيػػة  ػػي العػػ
وططقػػػاع لىػػػذا  ؿح الطاحػػػث عمػػػى نفسػػػه تسػػػميط الضػػػوص عمػػػى موضػػػوعة الحػػػزب مػػػف 
،ػػالؿ دراسػػة  ػػي التنظػػيـ وا  كػػار والمواقػػؼ  يجػػاد ا جاطػػة المناسػػطة لمتسػػاف ت 
المثػػػارة حػػػوؿ ماويػػػة الموضػػػوع قيػػػد الدراسػػػة ووػػػذع ا سػػػئمة وػػػي متػػػى طػػػدن الحػػػزب 

وؿ كاف يمارس عممه السياسػي ا سالمي العراقي ن اطه السياسي  ي العراؽ ؟ و 
ططريقة عمنية نـ سرحية ؟ ما وي ططيعة الىيكمية التنظيمية لىذا الحػزب ؟ ومػا وػو 
م ػػروعه السياسػػي المطػػروح ؟ ومػػا وػػي نوػػـ مواقفػػه السياسػػية اتجػػاع نوػػـ القضػػايا 
التي تتعمؽ طمومحة الدولة العراقية وال عب العراقي؟و يحاوؿ وذا الطحث التحقػؽ 
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ادوػػا ناف الحػػزب ا سػػالمي العراقػػي وجػػد  ػػي طدايػػة ا مػػر ططريقػػة مػػف  رضػػية مف
سرية وعف طريؽ الجمعيات والمنتديات الثقا ية وا سػالمية ثػـ طػدن ن ػاطه العمنػي 
طعد اف منحته حكومة عطػدالكريـ قاسػـ نجػازة  ػي ممارسػة ن ػاطه العمنػي  ػي عػاـ 

سياسػػػي العراقػػػي ن وقػػػد وجػػػد وػػػذا الحػػػزب نتيجػػػة مطا ػػػرة لمسػػػاوص النظػػػاـ ال 1=@8
انذاؾ ونتيجة لتداعيات دا،مية و،ارجيػة تظػا رت جميعىػا لتسػىـ  ػي تأسيسػه  ػي 
العػػراؽ وقػػد اقتضػػت وػػذع الدراسػػة تطنػػي المػػنى  التػػاري،ي والتحميمػػي الطنيػػوت ولىػػذا 
انػػػتظـ الطحػػػث طأرطعػػػة مطالػػػب تنػػػاوؿ ا وؿ الجػػػذور التاري،يػػػة لمحػػػزب ا سػػػالمي 

دراسػػػة  ػػػي النظػػػاـ الػػػدا،مي والىيكػػػؿ التنظيمػػػي  العراقػػػيو وتنػػػاوؿ المطمػػػب الثػػػاني
والمطمػػب الثالػػث تنػػاوؿ الم ػػروع السياسػػي لمحػػزب ا سػػالمي امػػا المطمػػب الراطػػ  
 تنػػػاوؿ اوػػػـ المواقػػػؼ السياسػػػية لمحػػػزب ا سػػػالمي العراقػػػي وطينػػػة ،اتمػػػة الطحػػػث 

 ،الوة واستنتاجات تووؿ اليىا الطاحث ييي
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 المطلب األول

 للحزب االسالمي العراقيالجذور التاريخية 

ا سػػالمي تواجػػد السياسػػي  ػػي نرطعينيػػات القػػرف الماضػػي لػػـ يكػػف لمعمػػؿ 
العمػؿ عمػى تكػويف وػذا  ي العراؽ و طػؿ اقتوػر  واس  ومفثر تنظيمي وجماويرت

طعض الجمعيات الدينية والثقا ية والتعميمية وتػدريس العمػـو ال ػرعية  ػي المسػاجد 
تكايػػػػا لػػػػطعض م ػػػػايب الوػػػػو ية و و ػػػػي منتوػػػػؼ والػػػػدور التاطعػػػػة لىػػػػا وان ػػػػاص ال

ا رطعينيػػات حضػػر الػػى العػػراؽ طعػػض ا سػػاتذة مػػف موػػر وسػػوريا لمتػػدريس  ػػي 
الثانويػػػػػػات والكميػػػػػػات العمميػػػػػػة وا دطيػػػػػػة العراقيػػػػػػةو امثػػػػػػاؿ ال ػػػػػػيب المرحػػػػػػـو عمػػػػػػي 
الطنطػػػاوت ومظىػػػر العظمػػػة مػػػف سػػػوريا والػػػدكتور محمػػػد عطػػػد الحميػػػد مػػػف موػػػر 

طعض مػػػف لػػػ تانػػػكي و   (8اطػػػالفكر ا سػػػالمي السياسػػػي وامػػػف تػػػأثر الكثيػػػر غيػػػروـ و 
التػػي اسسػػىا المرحػػـو  وػػف ص ا سػػاتذة عالقػػة تنظيميػػة طجماعػػة ا ،ػػواف المسػػمميف

و مثػػؿ الػػػدكتور محمػػد عطػػد الحميػػػد و  ?9@8 ػػػي موػػر عػػاـ  اال ػػيب حسػػف الطنػػ
طػدؿ طدص وف ص ا ساتذة طالدعوة الى ا سػالـ السياسػي والػى الحكػـ طمػا انػزؿ ا  و 

ي وكمػػػا ذكرنػػػا سػػػمفاع  ػػػاف جماعػػػة ا ،ػػػواف المسػػػمميف جماعػػػة (9االقػػػوانيف الوضػػػعية
اسالمية تأسسػت  ػي موػر عمػى يػد المرحػـو حسػف الطنػا ثػـ انت ػرت الػى الطمػداف 
العرطية كسوريا وا ردف والسوداف والعراؽيي وكانت طداية حركة ا ،واف المسمميف 

 ،ػواف ا سػالمية( عمػى يػد الداعيػػة  ػي العػراؽ عمػى  ػكؿ تنظػيـ طأسػػـ اجمعيػة ا
المرحػػـو محمػػد محمػػود الوػػواؼو حيػػث تػػأثر طا كػػار المرحػػـو ال ػػيب حسػػف الطنػػا 
وتعاود معه عمى ان اص جماعة تدعوا لألسالـ السياسي  ػي العػراؽي ومػا اف عػاد 
محمد محمود الوواؼ الى العراؽ طعد اف حوؿ عمى ال ػىادة العميػا مػف جامعػة 

ينه مدرساع لمعموـ ال رعية  ي كمية ال ريعة  ي ا عظمية عاـ ا زورو حتى تـ تع

                                 
و 9111 مراف العجيمي و ال،ريطة السياسية لممعارضة العراقيةو دار الحكمةو لندف  (8ا

 ي 1@ص

 1@المودر نفسه ص (9ا
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النػػػواة ا ولػػػى لجماعػػػة ا ،ػػػواف المسػػػمميفو ثػػػـ  ت( و ػػػي وػػػذع الكميػػػة طػػػدن=;@8ا
 ػػػػي ا عظميػػػػة لطيػػػػ  كتػػػػب  (8ااسسػػػػت مكتطػػػػة طاسػػػػـ امكتطػػػػة ا ،ػػػػواف ا سػػػػالمية(

ياسيو وطدن ا ،واف المسمميف والكتب ا سالمية الحركية التي تعرض ا سالـ الس
التركيز  ي الدعوة عمى طالب المرحمة الثانوية ثـ  تحت مكتطة ن،ر   ػي جانػب 

ف ن اط الحركة اقتور عمى ولكالكرخ مف طغداد وا،ر   ي منطقة طاب ال يب ي 
 ي (9ا  ال طاب وتعميمىـ  رائض ا سالـيالنواحي الفكرية وتجم
ا ،ػػػػواف ( نجيػػػػزت جمعيػػػػة اسػػػػالمية طأسػػػػـ اجمعيػػػػة =;@8و ػػػػي عػػػػاـ ا

ا سػػػػػالمية( طرئاسػػػػػة المرحػػػػػـو ال ػػػػػيب نمجػػػػػد الزوػػػػػاوت وكػػػػػاف معػػػػػه مػػػػػف الم ػػػػػايب 
الرحمف ،ضر والمحامي محمد سالـ زيداف  والمحاميف ورجاؿ الفكر المرحـو عطد

والمحػامي عطػد القػادر الجنػاطي والمىنػدس عطػد الغنػي  ػنداله وغيػروـ الكثيػري وقػد 
عامػػػاع وكػػػاف وػػػو لولػػػب الحركػػػة تػػػـ تعػػػيف ال ػػػيب محمػػػد محمػػػود الوػػػواؼ مراقطػػػاع 

والن ػػػػاطو وقػػػػد ر ضػػػػت الحكومػػػػة العراقيػػػػة انػػػػذاؾ نجػػػػازة جمعيػػػػة طاسػػػػـ اا ،ػػػػواف 
المسػػمميف( واجيػػزت طأسػػـ اجمعيػػة ا ،ػػوة ا سػػالمية( وطػػدنت الجمعيػػة طفػػت   ػػروع 
لىػػا  ػػػي ا لويػػػة وا قضػػػية والنػػواحي اسػػػـ مكتطػػػات ثقا يػػػة حيػػث تػػػـ  ػػػت   ػػػرع  ػػػي 

 ىرطاف وسامراص وتكريت والطورة والرمػادت والفموجػة المووؿ وكركوؾ وطعقوطة و 
 ي(:اوحديثة وعنه وغيروا مف المدف

 يوكانت طاكورة العمؿ السياسي لجماعة ا ،واف المسمميف  ػي العػراؽ وػ
و وامتدت لفترة <;@8 ي المظاورات التي اطتدنت  ي نىاية عاـ  ةالم اركة الفعال

طويمػػػه الػػػى اف تػػػـ اسػػػقاط معاوػػػدة طورتسػػػموث الموقعػػػه طػػػيف طريطانيػػػا والحكومػػػة 
ومجػيص حكومػة جديػدة ن،ػذت وػذع  معاودة طورتسػموث سقوطالعراقية ننذاؾ وطعد 

عراقػػيي الحكومػػة ت ػػعر ط،طػػورة التوجػػه ا سػػالمي السياسػػي ونثػػرع عمػػى ال ػػعب ال

                                 
 8@ص ومودر ساطؽو  مراف العجيمي  (8ا
 www.IraqIslamicpapty.com (9ا
 Ibid (:ا

http://www.iraqislamicpapty.com/
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و ػي اعقػاب ذلػػؾ نقوػي ال ػػيب محمػد محمػود الوػػواؼ عػف كميػػة ال ػريعة  تفػػرغ 
لمعمػػػؿ ا سػػػالمي  ػػػي جمعيػػػة ا ،ػػػوة ا سػػػالمية  ػػػي طػػػاب المعظػػػـ لن ػػػر الػػػدعوة 

حتػػػػػػػى ثػػػػػػػورة ا نوػػػػػػػار ووضػػػػػػػ  المنػػػػػػػاو  الثقا يػػػػػػػة والترطويػػػػػػػة وكسػػػػػػػب  ا سػػػػػػػالمية 
 جمىورتالنظاـ ال تماالتي اسقطت النظاـ الممكي واق ?>@8تموز;8

 ?;@8ومف الجدير طالذكر انه طعد النكطة التي حمت طا مة العرطية عػاـ 
ـ نن ػػاص جمعيػػة تػػالػػرنت العػاـ العرطػػي وا سػػالميو  وان ػاص دولػػة ااسػػرائيؿ( وويػػاج 

 فيذسميت اجمعيػة انقػاذ  مسػطيف( قػاـ طتأسيسػىا مجموعػة مػف رجػا ت العػراؽ الػ
طػػالطيف اجازتىػػا و  وا قػػت وزارة الدا،ميػػة وػػزتىـ النكطػػة  تقػػدموا الػػى وزارة الدا،ميػػة 

عمى ذلؾ وكانت الجمعية طرئاسة ال يب المرحوـ نمجد الزواوت وكاف امينىا العاـ 
المرحػػػػـو ال ػػػػيب محمػػػػد محمػػػػود الوػػػػواؼ ومػػػػف اعضػػػػاصوا المفسسػػػػيف المرحػػػػـو 

المرحػػػػـو تحسػػػػػيف عمػػػػي وطعػػػػػض قػػػػادة الجػػػػػيش و المحػػػػامي عطػػػػػد الػػػػرحمف ،ضػػػػػر 
مػػػػف ايػػػػد وػػػػذع الجمعيػػػػة وانظػػػػـ اليىػػػػا  ػػػػطاب ا ،ػػػػواف اف اوؿ وكػػػػو (8االمتقاعػػػػديف

المسمميف طاعتطار اف قضية  مسطيف قضية اسالمية عرطية واف المسػجد ا قوػى 
وػػػػو قطمػػػػة المسػػػػمميف ا ولػػػػى ي وكانػػػػت جمعيػػػػة ا ،ػػػػوة ا سػػػػالمية وجمعيػػػػة انقػػػػاذ 
 مسطيف  ي مطنى واحد وو المركز العاـ لجمعية ا ،واف ا سالمية يي لقد قامت 

 قامػػت طأرسػػاؿ المتطػػوعيف  ?;@8عيػػة انقػػاذ  مسػػطيف طجىػػود كطيػػرة منػػذ عػػاـ جم
ىا الى  مسطيف ي وقامت الجمعيػة طعقػد عػدة توجمعت تطرعات عينية ونقدية ونرسم

مفتمرات اسالمية  ي ا ردف وطاكستاف واندونسيا وغيروا مف الطمػداف ا سػالمية ي 
حمػػػػت جمعيػػػػة ا ،ػػػػوة  ?>@8تمػػػػوز  ;8ومػػػػف الجػػػػدير طالػػػػذكر طعػػػػد نجػػػػاح ثػػػػورة 

ا سػػػػالمية وكػػػػذلؾ جمعيػػػػة انقػػػػاذ  مسػػػػطيف وتػػػػـ توػػػػفية امػػػػواؿ الجمعيػػػػة واغمقػػػػت 
يوطعػػػد اغػػػالؽ مكاتػػػب جمعيػػػة ا ،ػػػوة ا سػػػالمية  ػػػي طغػػػداد وطقيػػػة  (9االجمعيػػػات

منػػاطؽ العػػراؽ قامػػت الجىػػات الحكوميػػة طمالحقػػة اعضػػاص الجماعػػة ومضػػايقتىـ 

                                 
 8@ مراف العجيمي و مودر ساطؽ و ص(8ا
 :@ مراف العجيمي و مودر ساطؽ و  ص (9ا
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الى العمؿ السرت  ػي المسػاجد والطيػوت تحوؿ ا راد الجماعة   وومنعىـ مف العمؿ
ا حزاب والجمعيػات  ?>@8 عاـ والنوادت الرياضية ي وطعد اف عطمت ثورة تموز

و عػػادت  أجػػازت قػػانوف جديػػد نسػػمته اقػػانوف ا حػػزاب والجمعيػػات( وطمطػػت مػػف 
المػػػػواطنيف الػػػػراغطيف  ػػػػي ت ػػػػكيؿ احػػػػزاب نو جمعيػػػػات التقػػػػدـ الػػػػى وزارة الدا،ميػػػػة 

ت مجموعػػة مػػف الم ػػايب وال ػػطاب المثقػػؼ ورجػػاؿ جازتىػػا تقػػدملغػػرض اططمطػػاتىـ 
ا عمػػػاؿ والتجػػػار ممػػػف تػػػأثروا طػػػالفكر ا سػػػالمي السياسػػػي واغمػػػطىـ مػػػف ا ،ػػػواف 

(  ػػ،ص ممػػف تتػػو ر  ػػيىـ  ػػروط العضػػوية 1>8المسػػمميف وعػػددوـ اكثػػر مػػف ا
طػػالطيف مػػنحىـ اجػػازة تأسػػيس حػػزب  1=@8 ػػطاط عػػاـ  ?الػػى وزارة الدا،ميػػة  ػػي 

طمػػػطىـ النظػػػاـ ا ساسػػػي و ػػػروط العضػػػوية وكػػػؿ متطمطػػػات  مػػػ ي وار قػػػوا اسػػػالم
 ي (8االتقديـ

م ػػػػػايب ا كػػػػػراد مػػػػػف   ػػػػػيوقػػػػػد  ػػػػػارؾ  ػػػػػي الىيئػػػػػة التأسيسػػػػػية مجموعػػػػػة 
السميمانية ونرطيؿ وكركوؾ وعمى راسىـ ال ػيب عثمػاف عطػد العزيػز و الػذت اوػط  

وال ػيب وػال  عطػد  يما طعػد المر ػد العػاـ لمحركػة ا سػالمية  ػي  ػماؿ العػراؽ ي 
الكريـ وال يب عمر عطد العزيز وال يب عمي طف عطد العزيز والمحامي نػور الػديف 
الػػواعظ وطعػػض ال ،وػػيات ا دطيػػة والعمميػػة مػػف المنطقػػة الوسػػطى مػػنىـ ال ػػيب 
عطد الجميؿ اطراويـ اماـ و،طيب الجام  الكطير  ي ا نطار والدكتور جاسـ العاني 

سػتاذ  مػي  السػامرائي وغيػروـ مػف ال ،وػيات ي كمػا وال اعر وليد ا عظمػي وا 
 ارؾ  ي الىيئة التأسيسية طعض المثقفيف ورجاؿ ا عمػاؿ مػف المنطقػة الجنوطيػة 
مثؿ موسى طىية مف الحمة وال يب كاظـ الساعدت مف النجؼ ا  ػرؼ ووػاحب 

 ي(9اجريدة الفيحاص
اذار  <9طتػػػاريب  @ ;وقػػػد ر ضػػػت وزارة الدا،ميػػػة الطمػػػب طعػػػدد ش جػػػػ  

                                 
مجموعة طاحثيف و ا حزاب والقو  السياسية الفاعمة  ي العراؽ و ااوراؽ عمؿ( مفسسة (8ا

 ?;طغداد طدوف تاريب و ص ا مارات لالعالـ و مكتب
 <@ مراف العجيؿ و مودر ساطؽ ص (9ا
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 قامت الىيئة التاسيسية لمحزب طا  عتراض وميزت القرار الوادر مف  (8ا1=@8
الدا،ميػػػة لػػػد  محكمػػػة التميػػػز العراقيػػػة و  قامػػػت محكمػػػة التميػػػز طرئاسػػػة ا سػػػتاذ 

وكاف قراراع تاري،ياع   1=@8 ; =9( طتاريب > فيؽ العاني طأجازة الحزب طالقرار ا
طػػروف  وقضػػائيا ة السياسػػية وجػػاص  ػػي داقيػػة   ت،ضػػ  لػػالرااف المحػػاكـ العر عمػػى ًع

القػػػػػرار ااف ا سػػػػػالـ ديػػػػػػف  ػػػػػامؿ لكػػػػػػؿ جوانػػػػػب الحيػػػػػػاة السياسػػػػػية وا قتوػػػػػػادية 
و وكػػػاف وػػػذا القػػػرار  (9اوا جتماعيػػػة ويمكػػػف ان ػػػاص حػػػزب عمػػػى اسػػػاس ا سػػػالـ (

وزارة قػػػرار محكمػػػة الػػػالدا،ميػػػة و وعقػػػب ذلػػػؾ اجػػػازت  ةطمثاطػػػة وػػػدمة كطيػػػرة لػػػوزار 
ـز لمحكومػػة و وانطثػػؽ  ػػي اعقػػاب ذلػػؾ الحػػزب ا سػػالمي العراقػػي التميػػز  نػػه ممػػ

و ػػت  اوؿ مركػػز لػػه  ػػي ا عظميػػة  كػػاف اوؿ متػػنفس عمنػػي لممعارضػػة العراقيػػة و 
وتػػػـ عقػػػد اوؿ اجتمػػػاع لمىيئػػػة التاسيسػػػية  ػػػي دار جمعيػػػة ا ،ػػػت المسػػػممة ووػػػي 

ـ وتػػ جمعيػػة مجػػازة رسػػمياع و و ػػي اوؿ اجتمػػاع  عضػػاص الحػػزب الػػذيف تػػـ قطػػولىـ
السػرت و ػاز  انت،اب اعضاص المجنة المركزية لمحػزب ا سػالمي العراقػي طػا قتراع

 -:(:اكؿ مف
 الدكتور نعماف عطد الرزاؽ السامرائي رئيساع لمحزب ا سالمي  -8
 سكرتيراع عاماع لمحزب   ا ستاذ  مي  حسف السامرائي  -9
 عضواع   ال يب اطراويـ منير المدرس   -:
 عضواع   ال اعر وليد ا عظمي          -;
 عضواع   ال يب طه جاطر العمواني       ->
 عضواع   المحامي  اضؿ العاني          -=
 عضواع   المحامي  اضؿ القاضي         -<
 عضواع   ا ستاذ سميماف القاطمي          -?

                                 
 ;( ص1=@8الدكتور محسف عطد الحميد و الحزب ا سالمي العراقي مرحمة التاسيس ا (8ا
  ?;مجموعة طاحثيف و مودر ساطؽ ذكرع و ص (9ا
 ?@ مراف العجيمي و مودر ساطؽ و ص (:ا
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 عضواع   ال يب عطد الجميؿ اطراويـ       -@
 عضواع   ف عطد الحميد ا ستاذ نظاـ الدي -81

وطعػػد انت،ػػاب اعضػػاص المجنػػة المركزيػػة اسػػتمر الحػػزب طفػػت   ػػروع لػػه  ػػي 
محا ظػػػػػات العػػػػػراؽو وا،ػػػػػذ يمػػػػػارس ن ػػػػػاطه السياسػػػػػي مػػػػػف ،ػػػػػالؿ المحاضػػػػػرات 

كػػػاف يعطػػػي كػػػؿ حػػػزب حػػػؽ السياسػػػي وا جتماعػػػات والن ػػػرات ومػػػ  اف النظػػػاـ 
ص تػر،يص لمحػزب اودار جريدة يعطر  يه عف رنيه و لكف الحكومة ر ضت اعطا

 وػػػػدار جريػػػػدة االحيػػػػاد( التػػػػي كػػػػاف يممكىػػػػا  ػػػػػ،ص  عا سػػػػالمي ممػػػػا نضػػػػطر 
ووالضػػاطط المتقاعػػد  اضػػؿ  ػػاكر النعيمػػي وطػػدنت الجريػػدة  ػػي معارضػػة النظػػاـ 
ونقػػػدع ممػػػا جعػػػؿ الحػػػاكـ العسػػػكرت انػػػذاؾ المػػػواص احمػػػد وػػػال  العطيػػػدت سػػػتدعي 

الػػى جنػػوب العػػراؽ واغمقػػت ـ اطعػػادع وتػػا سػػتاذ  اضػػؿ اسػػطوعياع ويودعػػه التوقيػػؼ 
 الجريدة ي

اسػػتعيض عػػف جريػػدة الحيػػاد طجريػػدة االجىػػاد( وطعػػد اوػػدار عػػدة اعػػداد و 
ي لقػػػػد كػػػػاف مػػػػف مطػػػػادرات الحػػػػزب ا سػػػػالمي محارطػػػػة النعػػػػرة (8امنىػػػػا تػػػػـ اغالقىػػػػا

ة لزيػػػارة النجػػؼ وكػػػرطالص ومقاطمػػػة العممػػػاص دطػػػدن طت ػػكيؿ و ػػػود عديػػػحيػػػث الطائفيػػة 
ا عػػػالـ و ػػػي مقػػػدمتىـ سػػػماحة العالمػػػة المجتىػػػد  يػػػة ا  العظمػػػى السػػػيد محسػػػف 
الحكػػيـ وكػػاف اعضػػاص الحػػزب واسػػطة اتوػػاؿ طػػيف سػػماحة ال ػػيب امجػػد الزوػػاوت 
اماـ اوؿ السنة وسماحة السيد محسػف الحكػيـو حيػث قػاـ اعضػاص الحػزب طمقاطمػة 

سػػف الحكػيـ عػػدة مػرات وطرحػػت قضػايا ا مػػة الرئيسػة وضػػرورة سػماحة السػيد مح
 ي (9اتوحيد الوفوؼ لمقاومة الطالص الذت حؿ طالعراؽ ومنىا انت ار المد ال يوعي

مجموعػة كطيػرة مػف  تالطعث عمى السمطة و غادر حزب وطعد اف استولى 
تاذ قيادات الحزب العػراؽ وعا ػوا  ػي المنفػى مػنىـ رئيسػه نعمػاف السػامرائي وا سػ

 مػػي  السػػامرائي والػػدكتور طػػه جػػاطر العمػػواني وغيػػروـ و ونوقػػؼ ا ،ػػواف تنظػػيمىـ 

                                 
 @;مجموعة طاحثيف و ص (8ا
 :81 مراف العجمي و ص (9ا
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و وكػػػاف قػػػراروـ اف التنظػػػيـ يعنػػػي التوػػػفية (8ا 8<@8نيسػػػاف عػػػاـ  >رسػػػمياع  ػػػي 
مجموعة ايضاع  يجب اف نوقؼ التنظيـ ونستمر طن اط دعوت ي وقد غادر العراؽ 

دف واوروطا وطدات طن اط سياسي مف ال طاب عا ت  ي المنفى  ي طريطانيا وا ر 
اسػػالمي وطعػػض وػػف ص ال ػػطاب لػػـ يكػػػف لػػه وػػمه قديمػػة طػػالحزب ا سػػالمي امػػػا 
لوغر سنه نو انه لـ يسم  طالحزب ويعرؼ منىاجة الى اف واجر واجتم  وف ص 

لىػػػـ ونسسػػوا  ػػػي عػػػاـ  وات،ػػذوا مػػػنى  الحػػزب ا سػػػالمي منىجػػاع  ططعضػػػىـال ػػطاب 
 ي (9انفى ي الم اع اسالمي اع حزط 8@@8

وطعػػد سػػقوط طغػػداد عمػػى ايػػدت المحتمػػيف ا مريكػػاف والطريطػػانيف و عػػاود الحػػزب 
 (:الػػدكتور محسػػف عطػػد الحمػػيطقيػػادة اا سػػالمي ن ػػاطه السياسػػي  ػػي دا،ػػؿ العػػراؽ و 

ت  مئات الفروع والمقرات والنػوادت  ػي م،تمػؼ محا ظػات العػراؽ طعػد  عاـ له و الميف ا 
 ي (;امحظوراع عميه طيمة الحقطة الساطقةاف كاف الن اط العمني 

 المطلب الثاني
 النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للحزب

لغػػػػرض معر ػػػػة النظػػػػاـ ا ساسػػػػي لمحػػػػزب وويكمػػػػه التنظيمػػػػي   طػػػػد مػػػػف 
  الذت حددالتطرؽ لمنظاـ الدا،مي 

 يو قاع لما يمياسـ الحزب وتعريفه و عارع ومكانه وجريدته : المادة األولى منه
 اسـ الحزب : الحزب ا سالمي العراقي ي -8
مقر الحزب : مركز محا ظة طغداد و ولػه اف يفػت   روعػاع و ػعطاع  ػي انحػاص  -9

 القطر كا ة ي
جريػػدة الحػػزب : تكػػوف لمحػػزب جريػػدة تنطػػؽ طاسػػمه و تػػدعى ادار السػػالـ(  -:

                                 
  <81المودر نفسه و ص(8ا
الدكتور سمماف الجميمي و القو  السياسية ا سالمية  ي العراؽ و طحث غير من ور و  (9ا

 ;911مقدـ الى مركز دراسات ال،مي  و دطي 
  :>مجموعة طاحثيف و مودر ساطؽ و ص (:ا
  :911طياف وادر عف الحزب ا سالمي العراقي نب عاـ  (;ا
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 عف منىاجه ومطادئه واودا ه ومقرراته ا ساسيةي تعطر
سياسػػػي و يعمػػػؿ مػػػف اجػػػؿ معالجػػػة قضػػػايا ال ػػػعب تعريفػػػه حػػػزب اسػػػالمي  -;

العراقي السياسية وا قتوادية وا جتماعية كا ة مف منظور اسػالمي يحقػؽ 
 ا مف والعدؿ والر،اص والسالـ الدائـ  ي رطوع الوطف ي

  عار الحزب : ->

 ن،الت ت ير الى ال،ير والنماص ي -8
 جطاؿ ت ير الى الوحدة طيف  ماؿ العراؽ وجنوطه ي -9
  مس تعموا الجطاؿ و تدؿ عمى  روؽ ا سالـ عمى العراؽ ي -:
 (8ايت،مؿ الجطاؿ نىراف يروياف الن،الت رمز الى دجمة والفرات -;

 مبادىء الحزب -المادة الثانية :

يػػػػفمف الحػػػػزب طػػػػاف ا سػػػػالـ مػػػػنى   ػػػػامؿ لمحيػػػػاة و وانػػػػه يضػػػػمف الحقػػػػوؽ  -8
سعادتىـ  ي الدنيا واآل،رة والحريات العامة لأل راد وال عوب كا ه و ويحقؽ 

و كما يفمف الحزب طاف ال ريعة ا سالمية وي المودر ا ساسػي لمت ػري  
  ي الطالد ي

يػفمف الحػػزب طالتعدديػػة السياسػية ودولػػة القػػانوف والدسػتور والتػػداوؿ السػػممي  -9
 لمسمطة ي

يتطنى الحزب مطدن ال ور  ويراع ممزماع و وير   ي ا سموب الديمقراطي  ي  -:
 ا،تيار نظاـ الحكـ وممارسته مف انج  ا ساليب ال ورية المعاورة ي

ير ض الحزب ا ػكاؿ العنػؼ والغمػوا وا روػاب كا ػة  ػي الفكػر والممارسػة و  -;
 ويت،ذ مف الوسطية وا عتداؿ منىجاع متطعاع  ي ممارسته ي

 ير ض الحزب ا ستطداد الفردت والحزطي  ي ا ن طة السياسية ي ->

                                 
منىاج الحزب ا سالمي العراقي ونظامه الدا،مي و من ورات الحزب  المادة ا ولى مف(8ا

 العراقي ي ا سالمي
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 لحزب ا كاؿ التفرقة العنورية والمذوطية والطائفية جميعاع ييديف ا -=
مطػػػاد ص العدالػػػة ا جتماعيػػػة و ويسػػػعى لمقضػػػاص عمػػػى سػػػوص طيػػػفمف الحػػػزب  -<

 توزي  الثروات وننىاص حالة الفقر والططالة  ي الطالد ي
يػػر  الحػػزب اف العػػراؽ وػػو وطػػف العػػراقييف جميعػػاع وويسػػعى لوػػيانة وحدتػػه  -?

 واستقالله ي
يػػػفمف الحػػػزب طػػػاف الجػػػيش مفسسػػػة وطنيػػػة مسػػػتقمة و يجػػػب اف تطتعػػػد عػػػف  -@

التد،الت الحزطية والسياسية و ومىمته ا ساسية الد اع عف حياض الوطف 
 ي
يػػػػفمف الحػػػػزب طمطػػػػدن التعػػػػايش طػػػػيف الجىػػػػات جميعػػػػاع و ويتطنػػػػى الحػػػػوار  ػػػػي  -81

 معالجة ال،ال ات و لتحقيؽ المومحة العميا لموطف ي
حريػػة الكممػػة والتعطيػػر و والتظػػاور وعقػػد ا جتماعػػات العامػػة يػفمف الحػػزب ط -88

 ي (8المعالجة القضايا الوطنية والعرطية وا سالمية والعالمية
 -يهدف الحزب الى ما يأتي:ب اهداف الحز  -المادة الثالثة :

 م اركة القو  الوطنية  ي العراؽ  قامة نظاـ نياطي تعددت عادؿي -8
 العراقييف وويانة حرياتىـ ا ساسية  ي الحياةيالعمؿ لضماف حقوؽ  -9
 ا عتراؼ طالحقوؽ السياسية والثقا ية لمقوميات المكونة لم عب العراقيي -:
دعػػػـ ومسػػػاندة الحركػػػة العمميػػػة والثقا يػػػة  ػػػي الطمػػػد وحفػػػظ اآلثارا سػػػالمية  -;

 والوطنية ونحياص التراث العراقي ا ويؿي
ؽو والمسػػاومة  ػػي اعمػػارع وحمايػػة الطيئػػة العمػػؿ عمػػى تنميػػة اقتوػػاد العػػرا ->

 وتحسينىاي
تقويػػػػة ا واوػػػػر ا جتماعيػػػػة مػػػػف ،ػػػػالؿ ترطيػػػػة ا  ػػػػراد والعنايػػػػة طا سػػػػرة  -=

 و فوف الع ائري
ترسيب مفسسات المجتم  المدنيو مف ،الؿ دعـ ا تحادات الجماويريػة  -<

                                 
 المادة الثانية مف منىاج الحزب ا سالمي العراقي و مودر ساطؽ (8ا
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 والنقاطات المىنيةي
تماعيػػاع وسياسػػياع واقتوػػادياع ضػماف الحقػػوؽ الم ػػروعة لممػػرنةو لتمكينىػا اج -?

وتىيئػػػػػة الفػػػػػرص  داص دوروػػػػػا             وثقا يػػػػػاعو لر ػػػػػ  الضػػػػػمـ عنىػػػػػا 
التكاممي  ي المجتم و ونطذ ا عػراؼ والتقاليػد غيػر ال ػرعية التػي جعمػت 

 ا ولىي المرنة ضحيتىا
مناوػػػرة ال ػػػعوب ا سػػػالمية وتأييػػػد قضػػػاياواو و  سػػػيما قضػػػية ال ػػػعب  -@

 دلةيالفمسطيني العا
يسػػػػعى الحػػػػزب لتقويػػػػة الراططػػػػة ا نسػػػػانية طػػػػيف  ػػػػعوب العػػػػالـ ومناوػػػػرة  -81

قضػػػاياوا العادلػػػةو مػػػف اجػػػؿ طنػػػاص التعػػػايش والسػػػالـ وعػػػدـ الوػػػداـ طػػػيف 
 الحضاراتي

يىػػػدؼ الحػػػزب الػػػى تطورمنػػػاو  الترطيػػػة والتعمػػػيـ  ػػػي المسػػػتويات كا ػػػةو  -88
 ويةيوالثقا ية والترط            لتحقيؽ التنمية العممية 

ا وتمػػػػاـ طػػػػالثروة الط ػػػػرية و  سػػػػيما النا ػػػػئة وال ػػػػطاب ودعػػػػـ المووػػػػوطيف  -89
 الت،ووات المتنوعةي             والمتفوقيف  ي مجا ت 

تحػػػػريـ عمميػػػػات التطىيػػػػر العرقػػػػي وا طػػػػادة الجماعيػػػػة والترحيػػػػؿ القسػػػػرت  -:8
 جزص مف الوطفي                     وتغيير الحالة السكانية  ت 

يػػػػفمف الحػػػػزب طضػػػػرورة احيػػػػاص التعػػػػاوف العرطػػػػي وا سػػػػالمي طػػػػيف الػػػػطالد  -;8
 التضامف التاـي              ا سالمية تمىيداع لموووؿ الى 

المحا ظػػػة عمػػػى ثػػػروات العػػػراؽ مػػػف الضػػػياع والسػػػرقة ووضػػػ  الضػػػواطط  ->8
 الكفيمة لمن  سوص التورؼ  يىاي

الجػوار لتحقيػؽ الموػال   يىدؼ الحزب الى طناص عالقػات متينػة مػ  دوؿ -=8
 ي(8االم تركة

 وسائل الحزب لتحقيق اهدافه. لمادة الرابعة:ا

                                 
 المادة الثالثة (8ا



 

 

614 

الحزب اإلسالمي العراقي  دراسة 
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 يسعى الحزب لتحقيؽ نودا ه طالوسائؿ اآلتية:

 ا ن طة السياسية المتنوعة لتحقيؽ نودا هي -8
 وسائؿ ا عالـ طا كاله المرئية والمسموع والمقرفة والمعموماتيةي -9
الىاد ػػػة  ػػػي المجػػػاؿ السياسػػػيو ويتطنػػػى اسػػػموب الحػػػوار المنا سػػػة ا يجاطيػػػة  -:

 والتفاوـ الم ترؾي
ان ػػاص المفسسػػات ال،يريػػة المتنوعػػة والم ػػاري  الثقا يػػة والتعميميػػة والوػػحية  -;

 والفنية والرياضية ي
تكويف جمعيات ونقاطات مىنية واتحػادات ،اوػة طال ػطاب والمػرنة والطػالب  ->

 وال رائ  ا جتماعية ا ،ر ي
عقد مفتمرات ونػدوات  كريػة وثقا يػة والم ػاركة  ػي مثيالتىػا محميػاع واقميميػاع  -=

 ي(8اودولياع 
 الفصل الثاني

المؤتمر العام هو اعمى سمسمة في الحزب االسالمي العراقيي  المادة الخامسة:
 وتكون دورته االعتيادية  اربع سنوات  

 :يتشكل اعضاء المؤتمر االصميون من  تشكيالته : -اواًل:
 المفسسيفي    -ن

 نعضاص مجمس ال ور   ي دورته القائمة ي  -ب 

مػػف يػػتـ ا،تيػػاروـ مػػف لػػدف مجمػػس ال ػػور  و ػػؽ نسػػب محػػددة مناسػػطة  -ج
 لكؿ دورة   تتجاوز ع رة طالمائةي

ا عضػػػػاص المر ػػػػحيف  ػػػػي دوائػػػػروـ ا نت،اطيػػػػة عمػػػػى اف   تقػػػػؿ مػػػػدة  -د 
 انتمائىـ الى الحزب عف ،مسة سنوات ي

 :وم المؤتمر العام بالمهام اآلتيةيقمهام المؤتمر العام وصالحياته . -:ثانيًا 

                                 
 المادة الراطعة (8ا
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الموادقة عمى المنىػاج والنظػاـ الػدا،مي والتقريػر السياسػي والمػالي لمحػزب  -8
 و،طته  ي العمؿ  ي اوؿ اجتماع له ي

 انت،اب اعضاص مجمس ال ور  مف طيف اعضائه  ي اوؿ اجتماع له ي -9
   طقرار مف ثمثي اعضائه يله حؽ حؿ مجمس ال ور  -:
 له قطوؿ استقالة ات عضو مف اعضاص مجمس ال ور  او  ومه ي -;
 له عقد مفتمر طارتص طقرار مف ثمث اعضائه ي ->
 له حؽ حؿ الحزب او دمجه م  حزب  ،ر طموا قة ثمثي اعضائه ي -=
  عضػػائه عػػدا مػػا جػػاص  ػػي الفقػػرات تت،ػػذ قراراتػػه طموا قػػة ا غمطيػػة المطمقػػة -<

 ي (8االمذكورع اعالع  (=( و ا>(و ا:ا
 الفصل الثالث

 مجمس الشورى . -المادة السادسة:

وػػو نعمػػى مفسسػػة قياديػػة لمحػػزب طػػيف مفتمريفوتكػػوف قراراتػػه ممزمػػة طا غمطيػػة المطمقػػة 
 يووو مسفوؿ اماـ المفتمر العاـ

 تشكيمته : -اواًل :

 احتياط ي( اعضاص >( عضواع و ا1>ي كؿ مجمس ال ور  مف ا -8
ينت،ب اعضاصع مف لدف المػفتمر العػاـ و و  طػد اف يحوػؿ المر ػ  لمعضػوية  -9

 عمى ا غمطية المطمقة مف اووات النا،طيف ي
 نواطه يكتمؿ طثمثي اعضائه ي -:
 اجتماعاته ا عتيادية  ومية و ويجتم  عند الضرورة ي -;

 شروط العضوية في مجمس الشورى : -ثانيًا :

 مر العضو عف ثالثيف سنة قمرية كاممة ينف   يقؿ ع -8
 نف   يقؿ ننتمافع لمحزب عف ع رة سنوات ي -9
 نف يكوف له الماـ جيد طالثقا ة ا سالمية ي -:

                                 
 المادة ال،امسة (8ا
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 قيادية . نف يكوف ذا نظر سياسي مناسب و ممماع طفقه الواق  وذاكفاصة -;

 يقوم مجمس الشورى بالمهام االتية :: مهام مجمس الشورى  -ثالثًا :
 ننت،اب ا ميف العاـ لمحزب مف طيف اعضائه طا كثرية المطمقة ي -8
 ننت،اب اعضاص المكتب السياسي لمحزب مف طيف اعضائه ي -9
 ننت،اب اميف سر له مف طيف اعضائه لحفظ الممفات والوثائؽ المتعمقة طه ي -:
 ننت،اب مسفولي المكاتب الت،ووية والمراكز الحزطية  ي المحا ظات ي -;
وػػػياغة مسػػػودة المنىػػػاج والنظػػػاـ الػػػدا،مي وتقديمػػػه لممػػػفتمر العػػػاـ و لغػػػرض  ->

 الموادقة عميهي
ي،طػػػط المجمػػػس لسياسػػػات الحػػػزب ويرسػػػـ مواقفػػػه العامػػػة تجػػػاع القضػػػايا وا حػػػداث  -=

 ويراقب المفسسات ويتاطعىا
 يقر الميزانية العامة لمحزب ي -<
  يوا ستماع الى تقاريروا وتقويمىايقر الموائ  الدا،مية و،طط مكاتب الحزب  -?
 نعفاص نعضاص المكتب السياسي نو قطوؿ استقا تىـ طموا قة ثمثي اعضاصع ي -@
 له تعميؽ عضوية نت عضو مف اعضائه و طموا قة ثمثي اعضائه ي  -81
 له مساصلة ا ميف العاـ واعضاص المكتب السياسي ي -88
جيػػؿ المػػفتمر طموا قػػة ا غمطيػػة لػػه الػػدعوة الػػى عقػػد مػػفتمر طػػار ص نو تأ -89

 المطمقة 
 له اقرار التحالفات م  ا حزاب والجىات ا ،ر  ي -:8
لػػه اف يمػػن  العضػػوية لػػطعض ا  ػػ،اص المتميػػزيف اسػػتثناص مػػف  ػػروط  -;8

 ي (8ا العضوية
 الفصل الرابع

هيو الجهياز القييادي التنفييالي االول -:المكتب السياسيي  -المادة السابعة :
                                 

 المادة السادسة (8ا
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شؤون المكاتب المختصة ، والمؤسسات التابعة لمحزب ومسؤول  المشرف عمى
 امام مجمس الشورى .

 تشكيمته وكيفية انتخابه . -اواًل :

 ( عضواع وعضوت احتياط ي88يتالؼ المكتب السياسي مف ا -8
 ينت،طىـ مجمس ال ور   ي اوؿ اجتماع له طعد انت،ا طه مطا رة ي -9

 مهام المكتب السياسي . -ثانيًا :

متاطعػػػة  ػػػفوف الحػػػزب السياسػػػية والماليػػػة وا داريػػػة وتنفيػػػذ ال،طػػػط ومتاطعػػػة  -8
  فوف المكاتب وقرارات مجمس ال ور  ي

 الدعوة  جتماع طار ص لمجمس ال ور  المركزت عند الضرورة ي -9
تحديد المواقؼ السياسية لمحزب و واوػدار طيانػات طوػدد ا حػداث والقضػايا  -:

 ي
  روع ومفسسات جديدة لمحزب يالموا قة عمى  ت   -;
 تعييف وتغيير اعضاص المكاتب الت،ووية ي ->
يحؽ  عضاصع التحدث طاسـ الحزب والتوري  طمواقؼ معينة تجاع ا حداث  -=

 ػػػي اطػػػار السياسػػػة العامػػػة لمحػػػزب و ولػػػه اف يعػػػيف مػػػف طػػػيف اعضػػػائه ناطقػػػاع 
 رسمياع ي

 ب يتحديد ميزانية المكاتب والمفسسات التاطعة لمحز  -<
 يفضؿ اف يتفرغ اعضاص المكتب السياسي لمىامىـ ي -?

 اجتماعات المكتب السياسي . -ثالثًا :
 اجتماعاته ا عتيادية  ىرية و عدا اجتماعاته الطارئة ي -8
 يكوف نواب انعقادع طحضور ثمثي اعضائه ي -9
 ي (8اقراراته ممزمة وتت،ذ طاغمطية اعضائه -:

                                 
 المادة الساطعة (8ا
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 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 الفصل الخامس

 االمين العام لمحزب . -:المادة الثامنة 

ا مػػػيف العػػػاـ وػػػو المسػػػفوؿ ا وؿ  ػػػي الحػػػزب و وعميػػػه التفػػػرغ لمىامػػػه وواجطاتػػػه 
 الحزطية و ويكوف مسفو ع اماـ مجمس ال ور  و ومقرع  ي المركز العاـ لمحزب ي

 -يقوم االمين العام بالمهام االتية ::مهام االمين العام  -اواًل :
 ال ور  والمكتب السياسي ويوق  القرارات ييرنس اجتماعات مجمس  -8
يمثؿ الحزب اماـ الجىات الرسمية وغيرواو ويورح طاسمه  ي اطار السياسة  -9

 العامة لمحزب ي
 له حؽ الدعوة الى اجتماعات طارئة لممكتب السياسي ي -:
تعييف مست اريف له ي،تاروـ مف طيف اعضاص مجمس ال ػور  او المكاتػب او  -;

 م،تويف  ي ال فوف المتنوعة يغيروـ مف ال
 له استدعاص نت عضو او جىاز او مسفولي اية مفسسة ي ->
 التوقي  عمى تنفيذ عقوطة التجميد او الفوؿ  ت عضو ي -=
يػػػرج  الجانػػػب الػػػذت  يػػػه ا مػػػيف العػػػاـ عنػػػد تسػػػاوت ا وػػػوات  ػػػي مجمػػػس  -<

 ي(8اال ور  والمكتب السياسي
 مكاتب الحزب -: الفصل السادس

 مكتب االعالم  المادة التاسعة :

مكتب ا عالـ وو الجىة الم ر ة عمى المفسسػات التاطعػة لمحػزب اا ذاعػةو  -8
  لمحمية و ا ودارات و المعمومات(التمفازو الجريدة المركزية وا

يت ػػػكؿ مػػػف مسػػػفوؿ المكتػػػب ووػػػو عضػػػو  ػػػي مجمػػػس ال ػػػور  وثالثػػػة مػػػف  -9
 ا عضاص  ي ا قؿ ي

                                 
 المادة الثامنة (8ا
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 ي (8ا ىرية وعند الضرورةاجتماعاته  -:
 مكتب العالقات  المادة العاشرة :

 وو الجىاز الم رؼ عمى تنظيـ  فوف عالقات الحزب كا ة ي -8
يت ػػكؿ مػػف مسػػفوؿ المكتػػب ووػػو عضػػو  ػػي مجمػػس ال ػػور  و ونػػائطيف  -9

يتوليػػػاف  ػػػفوف العالقػػػات الدا،ميػػػة وال،ارجيػػػة وعضػػػويف عػػػامميف مممػػػيف 
 طال فوف السياسية ي

 اعاته ا عتيادية  ىرية وعند الحاجة ياجتم -:
 ي (9اله اودار دراسات ،اوة طه -;

 :المكتب االداري والمالي  المادة الحادية عشرة :
وػػػػو الجىػػػػة الم ػػػػر ة عمػػػػى ترتيػػػػب ومتاطعػػػػة ا مػػػػور ا داريػػػػة والماليػػػػة المتعمقػػػػة  -8

 طمفسسات الحزب ومكانه و روعه و عطه ي
يت كؿ مف مسفوؿ المكتب ووو عضو  ػي مجمػس ال ػور  وارطعػة اعضػاص  -9

 عامميف ي
 اجتماعاته ا عتيادية  ىرية وحسب الحاجة ي -:
  (:اتعينىـ ت،ويمه طتحديد رواتب المتفرغيف  واجور المست،دميف ووالحية -;

 مكتب المنظمات المهنية والجماهيرية . -المادة الثانية عشر :
ط فوف ا تحادات الجماويرية والمنظمػات المىنيػة والنقاطػات وو الجىاز الم،تص 

 ي
يت كؿ مف مسفوؿ ووو عضو  ي مجمس ال ور  وستة اعضاص عامميف  -8

  دارة  فوف  ي

 -اتحػػاد الطػػالب ي د -المنظمػػة النسػػائية ي ج -المنظمػػات المىنيػػة ب-ن

                                 
 المادة التاسعة (8ا
 المادة العا رة (9ا
 المادة الحادية ع ر (:ا
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  المكتب ي فوف ادارة  - فوف الطيئة ي ز -ال طاب ي و -وػ النوادت الرياضية ي
 اجتماعات المكتب  ىرية وعند الحاجة ي -9
 ي  (8اله حؽ اودار الكراسات ال،اوة طىذع المكاتب -:

 مكتب حقوق االنسان . المادة الثالثة عشرة :

وػػو الجىػػة المسػػفولة عػػػف الػػد اع عػػف حقػػوؽ اعضػػػاص الحػػزب امػػاـ المحػػػاكـ  -8
 وطيف مسفوليىـ يوغيروا و وحؿ النزاعات الحاومة طيف ا رادع وطينىـ 

 التعاوف والتنسيؽ م  منظمات حقوؽ ا نساف  ي القطر ،اوة ي -9
 يت كؿ مف مسفوؿ و ووو عضو  ي مجمس ال ور  وعضويف عامميف ي -:
 ي(9ااجتماعاته تكوف  ىرية وحسب الحاجة -;
 

 مكتب الدراسات والتخطيط والمتابعة . المادة الرابعة عشر :

وعمميػػػػػة عػػػػػف الحػػػػػزب والمجتمػػػػػ  طمفسسػػػػػاته كمىػػػػػا يقػػػػػـو طدراسػػػػػات نظريػػػػػة  -8
 لالستفادة منىا  ي توضي  الرفية الفكرية  والسياسية اماـ الحزب ي

 الت،طيط العاـ  ي ضوص تمؾ الدراسات لن اطات الحزب المتنوعة ي -9
 متاطعة تنفيذ ،طط الحزب  ي المفسسات جميعاع ي -:
ال ػور  وثالثػة اعضػاص يت كؿ المكتب مػف مسػفوؿ وػو عضػو  ػي مجمػس  -;

 عامميف ي
 ي (:ااجتماعاته تكوف  ىرية او حسب الحاجة ->

 مكتب التنظيم  المادة الخامسة عشرة :

وو الجىاز الم رؼ عمى  فوف الفروع وال عب واعضاص الحزب وتػوعيتىـ  -8
 ي

                                 
 المادة الثانية ع ر (8ا
 المادة الثالثة ع ر (9ا
 المادة الراطعة ع ر(:ا
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يتكػػوف مػػف مسػػفوؿ وػػو عضػػو  ػػي المكتػػب السياسػػي ومسػػفولي الفػػروع  ػػي  -9
 عامميف يالمحا ظات وعضويف 

 اجتماعاته ا عتيادية  ومية وعند الحاجة ي -:
 ي (8اله اودار كراسات ،اوة طالتنظيـ -;

 مكتب الدعوة واالرشاد  المادة السادسة عشرة :

وػػػو الجىػػػاز الػػػذت يتػػػولى ادارة   ػػػفوف الػػػدعوة وا ر ػػػاد  ػػػي دا،ػػػؿ الحػػػزب  -8
 و،ارجهي

وثالثػػػة مػػػف  يت ػػػكؿ مػػػف مسػػػفوؿ المكتػػػب ووػػػو عضػػػو  ػػػي مجمػػػس ال ػػػور  -9
 ا عضاص  ي ا قؿ ي

 ي (9ااجتماعاته  ىرية وعند الضرورة  -:
 الفرع  المادة السابعة عشر :

وػػو الجىػػاز الػػذت يتػػولى ندارة  ػػوفف الحػػزب  ػػي مركػػز المحا ظػػة نو ا قضػػية الكطيػػرة  -8
 ي وي رؼ عمى ما حوله مف  عب

يتكػػػوف مػػػف مسػػػوفؿ ووػػػو عضػػػو  ػػػي مجمػػػس ال ػػػور  وسػػػطعة نعضػػػاص عػػػامميف  -9
 ومسفولي  عب التنظيـ  ي المنطقة 

 ي (:ااجتماعاته  ىرية و وله اف يجتم   ي الحا ت الطارئة  -:
 الشعبة  المادة الثامنة عشر :

 1وو الجىاز الذت يدير  فوف الحزب  ي المناطؽ التاطعة لمفروع  -8
 يت كؿ مف رئيس ال عطة وثالثة اعضاص عامميف  -9
 ي (;ااجتماعاته  ىرية وله اف يجتم   ي الحا ت الطارئة  -:

                                 
 المادة ال،امسة ع ر (8ا
 المادة السادسة ع ر (9ا
 المادة الساطعة ع ر (:ا
 المادة الثامف ع ر (;ا
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 الفصل السابع

 العقوبات  المادة التاسعة عشر :

يجوز انػزاؿ احػد  العقوطػات ا تيػة عمػى الم،ػالفيف مػف اعضػاص الحػزب لمطػادتص 
 الحزب او اودا ه او تعميماته ي 

 التنطيه ي -8
 لفت النظر ي -9
 التجميد ي -:
 الفوؿ ي -;
 ي(8ايفوؿ ذلؾ طنظاـ دا،مي ->

 الموارد المالية لمحزب .المادة العشرون : 

 تتكوف الموارد المالية لمحزب مف : 

 ا تراكات وتطرعات ا عضاص والموائزريف والدعـ غير الم روط  -8
 ارطاح الم اري  ا ستثمارية التاطعة لمحزب وارطاح من وراته  -9
 ا مواؿ الموقو ة عمى الحزب  -:
 ي(9االدعـ الحكومي طموجب قانوف ا حزاب والجمعيات -;

 الفصل الثامن

 العضو  المادة الحادية والعشرون :

 ينظر ططمطات العضوية لمحزب لمف تتو ر  يىـ ال روط ا تية ي

 عراقيا مسمما طالغا السف القانوني وتاـ ا ومية ياف يكوف  -8
 اف يكوف ممتزما طا سالـ عقيدة و كرا وسموكا ي -9
 اف يكوف مفمنا طمطادتص الحزب واودا ه ونظامه الدا،مي ي -:
 اف   يكوف منتميا لحزب سياسي  ،ر ي -;

                                 
 المادة التاسعة ع ر (8ا
 المادة الع روف(9ا
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 اف يكوف حسف السيرة والسموؾ وغير محكوـ طجريمة م،مة طال رؼ  ->
 (8ايقدـ طمطا لالنتماص الى الحزب واف يزكيه ثالثة اعضاص مف الحزب اف -=

 العضوية ومراتبهاالمادة الثانية والعشرون : 

  يكػػػوف عضػػػوا  ػػػي الحػػػزب ا  مػػػف كػػػاف مفيػػػدا و : المرتطػػػة ا ولػػػى : المفيػػػد  -8
والمفيػػػد وػػػو ال ػػػ،ص المسػػػتعد لاللتػػػزاـ طمنىػػػاج الحػػػزب ونظامػػػه الػػػدا،مي والػػػذت 

 ا ن طة العامة لمحزب والمفيد لمواقفه والممتـز طتنفيذوا يي ترؾ  ي 

وػو ال ػ،ص الػذت اجتػاز المرتطػة ا ولػى طنجػاح :المرتطة الثانية : العضو   -9
والمزكى مف عضويف  ي الحزب وقاـ طامالص استمارة العضوية ووق  عميىا 
وتعىػػػػػد طػػػػػا لتزاـ طمنىػػػػػاج الحػػػػػزب ونظامػػػػػه الػػػػػدا،مي وتػػػػػو رت  يػػػػػه  ػػػػػروط 

 ي(9اويةالعض

 حقوق وواجبات العضو:  الفصل التاسع

 الحقوق  المادة الثالثة والعشرون :

 ا نت،اب والتوويت والتر ي  و ؽ النظاـ الدا،مي  -8
 تقديـ المقترحات واطداص الرْات والنقد الطناص و ؽ النظاـ العاـ  -9
 الد اع عف نفسه والتقاضي و ؽ النظاـ الدا،مي  -:
تاميف المعي ة المناسطة  ي حالػة تفرغػه لمىػاـ الحػزب ولعائمتػه  ػي حالػة  -;

 ي (:امرضه نو و اته 
  : الواجباتالمادة الرابعة والعشرون  

 يتعيف عمى العضو ا لتزاـ طالواجطات ا تية :

 اف يفىـ مطادتص الحزب واودا ه ونظامه ويمتـز طىا ي -8
 لمحزب ياف يسعى لدعوة ا ،ريف لالنتماص  -9

                                 
 المادة الحادية والع روف (8ا
 المادة الثانية والع روف (9ا
 المادة الثالثة والع روف (:ا
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 اف يحا ظ عمى اسرار الحزب وموالحه ي -:
 اف يسعى ل،دمة الوطف وال عب ويحمي وحدته ي -;
 ي (8ااف ينفذ قرارات الحزب  ي دائرة عممه ويحتـر تعميماته  ->

 المادة الخامسة والعشرون :

 تسقط العضوية مف الحزب  ي احد  الحا ت ا تية :

 ي طالو اة او ا ستقالة التحريرية -8
  قداف العضو  رط مف  روط العضوية ي -9
عمػى   وؿ العضو طقرار مف مجمس ال ور  وموادقة المكتب السياسي -:

 ي (9اذلؾ
 المطلب الثالث

 للحزب االسالمي الجديد المشروع السياسي

وظػػػػروؼ  جديػػػػداع يتوا ػػػػؽلقػػػػد تطنػػػػى الحػػػػزب ا سػػػػالمي م ػػػػروعا سياسػػػػيا 
المرحمة الراونة التي يمر طىا ال عب العراقي والدولػة العراقيػة  وضػ   ػي اولوياتػه 
 مسألة تحرير الطمد مف ا حتالؿ ولذلؾ سوؼ نتطرؽ الى وذا الم روع طالتفوػيؿ

:- 
تحرير العراؽ مف ا حتالؿ وازالة اثارع وتعزيز استقالله ومقاومة كؿ  و  : ا

 ا كاؿ التطعية ا جنطية ي
اف الكارثػػة التػػي حمػػت طػػالعراؽ يػػـو لقػػد جػػاص  ػػي طيػػاف لمحػػزب ا سػػالمي 

 -عنػػػدما سػػػقطت الدولػػػة وحمػػػت محمىػػػا قػػػوات ا حػػػتالؿ ا مريكػػػي  :911 ; @
الطريطػػانيو اعػػادت العػػراؽ سياسػػيا ثمػػانيف عامػػا الػػى الػػوراص وتال ػػت المكتسػػطات 

طىاو لقػد اوػطحت السياسية التي حققتىا الدولة العراقية منػذ ن ػوئىا الػى يػـو سػقو 
امامنػػا مىمػػة وػػعطة ووػػي تحقيػػؽ اسػػتقالؿ نػػاجز وسػػيادة كاممػػة و   تتحقػػؽ  قػػط 

                                 
 المادة الراطعة والع روف (8ا
 المادة ال،امسة والع روف (9ا
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طانسػػحاب القػػػوات ا جنطيػػػة مػػف العػػػراؽ طػػػؿ وطت،ميوػػػه مػػف كػػػؿ ا ػػػكاؿ التطعيػػػة و 
 عقطات اساسية ووي :  ولكننا نعمـ  ي الوقت نفسه اف وذع مىمة وعطة تكتنفىا 

جيراف اقوياص لمعراؽ يغريىـ ضعؼ الطمد طالتد،ؿ  ي  ػفونه الدا،ميػة  وتنفيػذ  -8
 م اريعىـ ال،اوة ي 

موػػػػال  دوليػػػػة تجػػػػد  ػػػػي وضػػػػ  العػػػػراؽ  روػػػػة لرططػػػػه طعجمتىػػػػا  وسياسػػػػتىا  -9
 ا ستراتيجية وتأتي الو يات المتحدة ا مريكية  ي المقاـ ا وؿ ي

ظمػػـ وا سػػتطداد و لكنػػه   زاؿ يتمتػػ  مجتمػػ  انىكتػػه الحػػروب والحوػػار وسػػنوات ال -:
 طروح معنوية عالية ي  

اوػدقاص عػاجزوف عػف تقػديـ  ػيص وقػد يسػاوموف  ػي تعقيػد الوضػ  الػدا،مي  -;
 طسطب عدـ  ىمىـ لططيعة التحديات ي

 رقػػػاص متنا سػػػوف يقػػػدموف الموػػػال  الذاتيػػػة والفئويػػػة عمػػػى الموػػػال  الوطنيػػػة  ->
 الذت يعي ه العراؽ يالعميا غير مراعيف لحراجة الوض  

لكػػؿ   (8اقػػوات اجنطيػػة وعناوػػر مندسػػه انت ػػرت  ػػي طػػوؿ الػػطالد وعرضػػىا  -=
ذلػػػؾ وغيػػػرع توػػػط  عمميػػػة تحريػػػر العػػػراؽ وتحقيػػػؽ اسػػػتقالله النػػػاجز وسػػػيادته 
الكاممػػة طالغػػة التعقيػػد وقػػد تسػػتغرؽ طعػػض الوقػػت ورطمػػا اسػػتمزمت تضػػحيات 
جمػػة ومىمػػاو كانػػت الظػػروؼ  ػػاف ا تفػػاؽ عمػػى جػػدوؿ زمنػػي محػػدد تنسػػحب 

و امػػػر طموجطػػػه القػػػوات المحتمػػػة يترا ػػػؽ مػػػ  طنػػػاص القػػػوات المسػػػمحة الوطنيػػػة وػػػ
 يمكف تأجيمه و واذا تعذر ذلؾ  ػاف احػالؿ قػوات عرطيػة مسػممة و ػؽ  ػروط 
موضوعية طىدؼ حفظ ا مف والنظاـ يمكف اف يكوف طديال مناسطا يعتمػد  ػي 

كمػا اف عمينػا اف ننظػر نظػرة موضػوعية منوػفة لممقاومػة  المستقطؿ المنظور
اقعيػػػػة السياسػػػػية طػػػػدؿ العراقيػػػة الرا ػػػػدة التػػػػي د عػػػػت ا دارة ا مريكيػػػة الػػػػى الو 

المطام  ا مطراطورية واجطرتىا عمى اعادة النظر  ػي حسػاطاتىا واوػدا ىا  ػي 
الوقػػت الػػذت   ينطغػػي اف ننكػػر دور المقاومػػة المدنيػػة التػػي انتىجىػػا الحػػزب 

                                 
 ?ص ;911الم روع السياسي لمحزب ا سالمي و وادر عف المكتب السياسي  ي طغداد (8ا
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واثروػػػػا الفاعػػػػؿ  ػػػػي اجىػػػػاض العديػػػػد مػػػػف الم ػػػػاري  السياسػػػػية وا قتوػػػػادية 
لقػػػد تطنػػػت القػػػوات  سػػػالمة الرفيػػػهوا جتماعيػػػة ي والتػػػي تفكػػػد وػػػحة الػػػنى  و 

الغازيػػػة مقولػػػة ا اف الحريػػػة تسػػػتحؽ القتػػػاؿ مػػػف اجمىػػػا ( واذا كانػػػت الحريػػػة 
طمعنػػى ا حػػتالؿ تسػػتحؽ ذلػػؾ  مػػيس مػػف ريػػب اف الحريػػة طمعنػػى ا سػػتقالؿ 

 تستحؽ اكثر ( ي 

اف العػػػػراقييف م،تمفػػػػوف تجػػػػاع كيفيػػػػة تحقيػػػػؽ السػػػػيادة وا سػػػػتقالؿ  وعمػػػػى  
توحيد الوؼ  ي طرنام  تجتم   يه ا جتىادات  المتعػددة  حزب اف يعمؿ عمىال

ونفكػػػد انػػػه  ينطغػػػي عمػػػى ،مفيػػػة ا جتىػػػادات اف يتحػػػوؿ  العراقيػػػوف  يمػػػا طيػػػنىـ 
اف تحقيؽ ا سػتقالؿ     ين غموا طذلؾ عف تحقيؽ مستمزمات ا ستقالؿ والسيادةي

ويفكد  ائؿيتـ ا  عطر وؼ دا،مي موحد رغـ ماقد يكوف مف اجتىادات  ي الوس
اف مػػنى  ا عتػػداؿ الػػذت نمتػػاز طػػه عػػف غيرنػػا سػػرعاف مػػا سػػوؼ يجػػد .الحػػزب 

وداع  ي مجتمعنا واننا نعترؼ طفضؿ كؿ مػف يسػاوـ  ػي تحريػر العػراؽ رغػـ اف 
ا وػػػداؼ الوطنيػػػة واحػػػدة  ػػػاف طػػػرؽ تحديػػػدوا سػػػتطقى متعػػػددة ونحػػػرص عمػػػى اف 

لذت رسمناع ومػف الطػرام  نكوف م  كؿ الوسائؿ الممكنة  ي  اطار منىجنا العاـ ا
 المقترحة لتحقيؽ اوداؼ وذا المحور ي

توظيػػؼ كػػؿ الطاقػػات وا مكانيػػات المتاحػػة نحػػو تحقيػػؽ ا سػػتقالؿ الحقيقػػي   -8
 والتحرر مف ا حتالؿ ي 

 طذؿ اقوى الجىود مف اجؿ ازالة كؿ اثار ا حتالؿي -9

 مقاومة كؿ ا كاؿ التطعية لالجنطي -:

استوػدار القػوانيف التػي  و واجىػة  كػر العولمػة السياسػيةطمورة  كر سياسػي لم -;
 تضمف ضطط الحدود ومن  انتىاكىا تحقيقا لمعنى السيادةي

اودار قوانيف تسم  طمقاضاة المحتميف عمى تجاوزوـ لحقوؽ العراقييف وغير  ->
 ذلؾ
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 .(1)ثانيا : تعزيز وبناء الوحدة الوطنية العراقية

تميػػػزت العقػػػود ا رطعػػػة الماضػػػية طغيػػػاب الحريػػػات ممػػػا اد  الػػػى ظىػػػور 
العديد مف المظاور السمطية  تعاظمت النطرة والم اعر القومية والطائفية المتطر ػة 
وتركػػػػت طوػػػػماتىا عمػػػػى عمػػػػـو الػػػػوطف العراقػػػػي و وقػػػػد وجػػػػدت القػػػػو  ال،ارجيػػػػة 

يؽ م اريعىا المعادية المعادية لطمدنا  ي وذع الحالة  روة لمنفاذ مف ،اللىا وتحق
 لمعراؽ ي 

حزب طعد سقوط النظاـ ووقوع العراؽ تحت ا حتالؿ الى تطني سياسة اللقد سعى 
تىدؼ الى تحقيػؽ التػوازف  ػي المجتمػ  طػيف المكونػات العراقيػة الم،تمفػة ردا عمػى 
محػػاو ت الػػطعض و  ػػرض الىيمنػػة عمػػى مقػػدرات العػػراؽ وتىمػػيش ا ،ػػريف دوف 

نت سياسة مرحمية كنػا مسػتعديف لممارسػتىا نوػرة  ت طائفػة وجه حؽ ولكنىا كا
او مكوف مف مكونات ال عب العراقي يتعػرض لالضػطىاد او التىمػيش ولػـ نفعػؿ 
ذلػػػػؾ نتيجػػػػة نزعػػػػة طائفيػػػػة او عوػػػػطية  مذوطيػػػػة و اذ اننػػػػا ومػػػػف منطمػػػػؽ تسػػػػاوت 
ا العراقييف  ي الحقوؽ والواجطات وا راؾ الجمي   ي تحمؿ مسفوليات الوطف وقفن

لمقوميػػات كػػا كراد والتركمػػاف ولمقػػو  السياسػػية التػػي اسػػتطعدت عػػف  اع مناوػػر  اع موقفػ
الم اركة السياسية و وطالطنا طأ راؾ الجمي   ي الىيئات السياسية وطال كؿ الػذت 
يتناسب م  مكانتىـ  ي المجتم  و اف م روعنا السياسي اليـو يقػوـ عمػى اسػاس 

 نعطر عف ذلؾ طما يأتي :  تعزيز الوحدة الوطنية العراقية ونحف

لمعػػػراقييف جميعػػػا  اع سياسػػػي اع ال،طػػاب السياسػػػي الوحػػػدوت : حيػػػث نعتمػػػد ،طاطػػػ -8
يتجػػػػاوز نت طػػػػرح  ئػػػػوت او قػػػػومي او طػػػػائفي معتطػػػػريف العػػػػراؽ كيػػػػاف واحػػػػد 
والعػػػراقييف  ػػػعطا واحػػػد تجمعىػػػـ موػػػال  ومىمػػػات وطنيػػػة م ػػػتركة و ونعتطػػػر 

وطائفػػػة او مكػػػوف وا،ػػػر  ػػػالعراؽ انفسػػػنا لكػػػؿ العػػػراقييف  نفػػػرؽ طػػػيف طائفػػػة 
  يستقيـ امرع ا  اف تكوف قواع الوطنية معطرة عف موال  الجمي  ي

ـ توازف سياسي  ي اجىزة الحكـ و التوازف السياسي : نفكد عمى ضرورة اف يق -9
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طػػيف المكونػػات العراقيػػة والقػػو  السياسػػية ط ػػكؿ لػػيس  يػػه غمطػػة لمكػػوف عمػػى 
القػػو  ا ،ػػر  و ووػػػذا ا مػػر  طػػد منػػػه  ،ػػر او لقػػو  سياسػػية عمػػػى حسػػاب 

لسنوات قادمة الػى اف تىػدن الم ػاعر المتطر ػة ويجػد العػراقييف اف موػالحىـ 
م تركة واف اودا ىـ واحدة و وعنػدوا سػوؼ يعػاد تركيػب ا حػزاب طنػاص عمػى 
طرامجىا  طنػاص عمػى اوػوؿ قادتىػا القوميػة او المذوطيػة والػى اف يتحقػؽ ذلػؾ 

لجميػػ  سػػواص طػػيف القػػو  السياسػػية او طػػيف الفئػػات العرقيػػة  طػػد مػػف اف يقتنػػ  ا
غمطيػػػة  ف الحػػػؿ السياسػػػي ا والمذوطيػػػة و ولػػػيس ونػػػاؾ معنػػػى  ثػػػارة نقميػػػة و

 متعدد ا عراؽ يالالمطموب يقتضي مساومة الجمي   ي طناص الدولة 

اف ايجػػاد حمػػوؿ عمميػػة  الحػػزب ا سػػالمي ر يػػمعالجػػة الم ػػاكؿ طالحكمػػة :  -:
ومعالجتىػػػػا ينطغػػػػي اف تكػػػػوف  سػػػػاطقةتػػػػي تكونػػػػت ،ػػػػالؿ الحقطػػػػة اللمم ػػػػاكؿ ال

طالحكمػػػة وطوػػػورة  تػػػفدت الػػػى ايجػػػاد تػػػوترات جديػػػدة طػػػيف مكونػػػات المجتمػػػ  
العراقػػي  قػػد ورثنػػا تركػػة ثقيمػػة  طػػد مػػف معالجتىػػا معالجػػة متأنيػػة تأ،ػػذ طعػػيف 

 ا عتطار كؿ العوامؿ التي مف الممكف اف تفدت الى تفجير ا وضاع 

الػػػى الفيدراليػػػة التػػػي تطالػػػب طىػػػا  الحػػػزب نظػػػريالفدراليػػػة والوحػػػدة الوطنيػػػة  :   -;
ا حزاب الكردية نظرة ايجاطية رغـ ما يثػار حولىػا مػف اعتراضػات و غيػر اف 

ريػػػدوا تعزيػػػزا لموحػػػدة ي ىػػػوال،ػػػاص حػػػوؿ وػػػذع الفيدراليػػػة و   عتوػػػور  لمحػػػزب 
ؿ اف تتحػوؿ رضػى طايػة حػاؿ مػف ا حػوايالوطنية مػف اجػؿ عػراؽ قػوت و و  

الى ،طوة  نفواؿ ت،طط له القو  ا جنطيةو ونعمـ اف الكرد م  العرب مف 
القوة طمكاف طحيث يمكنىا اف تفػوت الفروػة عمػى كػؿ مػف يحػاوؿ اف يسػتغؿ  
الم اعر القومية لمكرد او  العرب و ولكف عمينػا اف نزيػؿ مػا ن ػأ مػف عوامػؿ 

ي ا سالمية التي نفمف طىا والػى توتر طيف القوميات استنادا الى القيـ والمعان
قواعػػد العمػػؿ الم ػػترؾ وتسػػاوت الحقػػوؽ والواجطػػات والوػػطر  ػػي التعامػػؿ مػػ  

 كؿ ما يمكف اف يسطب توتراي

ا   ينطغػػػي اف يكػػػػوف ،طاطػػػا قائمػػػا عمػػػػى التػػػذكير طالموػػػال  والقواسػػػػـ نػػػاف ،طاط
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ـ وايمانػػا الم ػػتركة  قػػط و طػػؿ   طػػد اف ننطمػػؽ  يػػه مػػف حقيقػػة انتمائنػػا الػػى ا سػػال
عمػػى اسػػاس  علػػه مػػف اعػػادة طنػػاص طمطادئػػه وقيمػػه وادراكنػػا اف ا نسػػاف العراقػػي  طػػد

وعنػػدما نػتكمـ عػف ا سػػالـ  ػنحف ننطمػؽ مػػف الم ػتركات القائمػػة  مػؾ المطػادتص يت
طػػيف جميػػ  المسػػمميف طػػا،تالؼ قوميػػاتىـ ومػػذاوطىـ متجػػاوزيف جوانػػب ا ،ػػتالؼ 

 لمجتمعي المتماسؾ ي التي   مكاف لىا  ي وذا الطنياف ا

اف القر ف الكريـ والسنة النطوية وتاريب السػمؼ مػف  ؿ طيػت النطػوة المطىػريف ومػف 
وػػحاطة رسػػوؿ ا اص(  يػػه الكثيػػر مػػف القػػيـ ا ،القيػػة والػػدروس العمميػػة التػػػي 
يمكننا ا ستفادة منىا  ي ذلؾ و وعمينا ونحف نعمؿ مف اجؿ طناص الوحدة الوطنيػة 

ىػػػػا طنػػػػاص متماسػػػػكا يقػػػػـو عمػػػػى تمػػػػؾ القػػػػيـ والمطػػػػادتص  ا سػػػػالمية العراقيػػػػة اف نطني
 العظيمة مذكريف الجمي  طا،وة ا سالـ التي جمعت طيننا ي

 . (1)بناء الدولة العراقية  ثالثا : 
اف قضػػية ازالػػة ا حػػتالؿ تػػرتطط ارتطاطػػا وثيقػػا طعمميػػة طنػػاص الدولػػة و وػػذا 

رض طرامجىػا عمػى الدولػة فػل الطناص ي،ض  لمفثرات متعددة وقو  ضػاغطة تسػعى
الجديػػدة ووػػذا يجعمنػػػا امػػاـ تحػػػد كطيػػر  ػػي تكػػػويف الدولػػة الجديػػػدة يتمثػػؿ طضػػػرورة 
انطالقىا  ي اسسىا الفكرية وطناصوا ا دارت ط كؿ منسجـ مػ  تطمعػات العػراقييف 
و لذلؾ ادركنا منذ اليوـ ا وؿ اف ا سس التػي سػتطنى الدولػة العراقيػة طموجطىػا   

ية ا حػػتالؿ وازالتػه و و  معنػى لسػيادة تسػػمـ طعيػدة  ػي نىجىػا عػػف تنفػؾ عػف قضػ
ادارة وتطمعػػػات العػػػراقييف و وكنػػػا مػػػدركيف اف الوػػػراع الػػػدا،مي مػػػف قطػػػؿ اطػػػراؼ 

رض ارادتىا عمى اسس طناص الدولة وػو وػراع  ػديد وعمػى درجػة عاليػة فمتعددة ل
ات مىمػة تنطػرت درؾ ونقػدر ا عتطػارات التػي جعمػت تيػار نػمف ا ومية و ونحف اذ 

 لديىا مف وسػائؿ متاحػةو ا  اننػا مػف ناحيػة ا،ػر  نجػد ة ا حتالؿ طكؿ مارعلمقا
العديد مف العناور اف ا حتالؿ ي،طط مستفيدا مف تناقضات الساحة وانوراؼ 

الوطنيػػػة و عػػػف ومػػػـو وػػػذع المعركػػػة و ونحػػػف نػػػر  اوميػػػة طالغػػػة لوجػػػود العناوػػػر 
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مسػػتو  السياسػػي والفنػػي وا دارتو لتسػػىـ ا سػػالمية  ػػي مفسسػػات الدولػػة عمػػى ال
ا وػػػو نػػػمنىجو  ػػػي ا وػػػالح جنطػػػا الػػػى جنػػػب مػػػ  طقيػػػة الػػػواف الطيػػػؼ السياسػػػي 

ا سػالـ طمطادئػػه وقيمػػه وسػػنعمؿ طكػػؿ جىػدنا مػػ  كػػؿ الم،موػػيف عمػػى اف نضػػمف 
ا القانونيػػػة و ولكننػػػا نعمػػػـ ايضػػػا اف ونػػػاؾ تيػػػارات  قويػػػة نذلػػػؾ دسػػػتورنا وت ػػػريعات
وذا المجاؿ و ولكف سنة التدا   قائمة وسنطقى نعمؿ مػف  سوؼ توطدـ معنا  ي

  جؿ ديننا وطمدناي

اف طناص الدولة  ي  طناص الدولة  ي جانطه السياسي وا قتوادت واآلمني : -ن
 وذا الجانب يتفرع عنه عدة نمور سنعمؿ  ي اطاروا ووي :

اقػػرب  الوػػياغات الدسػػتورية والقانونيػػة لمدولػػة والتػػي سػػنعمؿ عمػػى اف تكػػوف -8
ا نالحالية وي  ي تضميف دستورنا وقوانين مرحمتنا  يص لإلسالـ واف اولوية

 القيـ والمطادتص اإلسالمية ي
النزاوة والكفاصة والعدالة و  الدولة الجديدة يجب اف تكوف لكؿ العراقييف طػال  -9

القػائموف عميىػا طالنزاوػة والكفػاصة واف تراعػي العدالػة  تمييز ويجب اف يتمت 
 والمساواة  ي توزي  الوظائؼ العامة وسنعمؿ مف اجؿ تحقيؽ ذلؾي

تحريػػػؾ عمميػػػة ا قتوػػػاد  ػػػي كػػػؿ قطاعاتػػػه مػػػف اجػػػؿ ايجػػػاد  ػػػرص عمػػػؿ  -:
 لمعاطميف وتأميف الموارد المالية لطناص الدولة ي

طنػػػاص الجػػػيش وقػػػو  ا مػػػف الػػػدا،مي عمػػػى اسػػػس عوػػػرية طمػػػا يحفػػػظ امػػػف العػػػراؽ  -;
ؿ كػػػػؿ القػػػػو  والممي ػػػػيات المسػػػػمحة غيػػػػر الرسػػػػمية وحػػػػدودع و والػػػػد   طاتجػػػػاع حػػػػ

 ومحارطة كؿ ا كاؿ التجسس والموا ت لالعداص ي
طنػػػاص مفسسػػػات المجتمػػػ  المػػػدني والػػػد   طاتجػػػاع دولػػػة يحكمىػػػا القػػػانوف مػػػف  ->

،ػػػالؿ طػػػرام  عديػػػدة منىػػػا الفوػػػؿ طػػػيف السػػػمطات والػػػد   طاتجػػػاع اسػػػتقالؿ 
 القضاص وتطىيرع ي

:  العراؽ جزص مف ا مة العرطية وا متداد ا سػالمي ا مف الوطني العراقي  -=
المحيط طىا و وامف العراؽ جزص مف امف العػالـ العرطػي وا سػالمي و وتػرطط 
العػػراؽ طا،وانػػه العػػرب والمسػػمميف قضػػايا موػػيرية م ػػتركة   يسػػتطي  اف 
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 يتناساوا او يغفؿ عنىا و ولذلؾ  نحف نعمؿ مف منطمقات وي : 

ريػػه عامػػه  ػػاممه لالمػػف القػػومي العراقػػي مرتططػػه عضػػوياع ضػػرورة وجػػود نظ  -ن
طػػا مف العرطػػي وامػػف ا مػػه ا سػػالميه كمىػػاواف وػػذة النظريػػه ينطغػػي اف تػػو ر 
مسػػػػتمزمات الحفػػػػاظ عمػػػػى سػػػػالمه ا رض العراقيػػػػه وسػػػػالمه موػػػػادر الميػػػػاة 

 1والطاقه الى غير ذلؾ مف المستمزمات ا ،ر 
منت،طػه وموا ػؽ عميىػا  ةطثػؽ عػف حكومػن تر ض ا لتػزاـ طايػه معاوػدة امنيػه  -ب

  عطياع 

اعتمػػػاد سياسػػػه ،ارجيػػػه تنسػػػجـ مػػػ  عقيػػػدة الدولػػػه وتراعػػػى ا نتمػػػأت العرطيػػػه  -ج
تضمف متانه العالقػه طػدوؿ الجػوار العرطيػه وتػو ر منا،ػاع  و وا سالميه لمعراؽ

،وػػػطاع لعالقػػػات متكا ئػػػه وػػػد ىا تطػػػادؿ الموػػػال  الم ػػػتركه مػػػ  دوؿ العػػػالـ 
واف انتمػػػػػاص العػػػػػراؽ الػػػػػى العػػػػػالـ العرطػػػػػي يقػػػػػوـ نساسػػػػػاع عمػػػػػى العقيػػػػػدة ا ،ػػػػػر 

ا سالمية وطالتالي ليس  ي وذا ا نتماص ضرر عمى ال،ووويات القوميه لالكػراد 
 1نو التركماف نو غيروما

 ريد لمعراؽ اف يمعب دوراع  اعالع  ي المفسسات العرطيه والدوليهن -د

  ي طناص المجتم :منىاج الترطيه والتعميـ ركف نساس  -<

 1نعمؿ عمى ايجاد طرام  وطنيه تطني ال ،ويه ا سالميه الوطنيه -ن
 عدـ السماح طفرض المناو  التغريطيه المنحر ه -ب

 يحرص الحزب ا سالمي عمى تقديـ دراسه  اممه  ي وذا المجاؿي  -ج
يعيػػه اعو والمحا ظػػه عمػػى ثػػروات العػػراؽ الططمطنػػاص ا قتوػػاد العراقػػي طنػػاصع سػػمي -?

وموػػادرة المائيػػػه والسػػػماح طا سػػتثمار ا جنطػػػي و ػػػؽ طرنػػام  وطنػػػي تعتمػػػدة 
ة و ومعالجػػػة كػػػؿ ،وانػػػؽ وػػػذا ا قتوػػػاد و ويحػػػرص الحػػػزب ،طػػػحكومػػػة  منت

 توورع ال امؿ  ي ذلؾ ومنه : تقديـ ا سالمي عمى 

السعي  ستودار قوانيف تضمف الىيمنة عمى ثروات الػطالد والػتحكـ  يىػا ومراقطػة  -ن
 التورؼ طما يحكـ المومحة الوطنية العميا ي

 الد   طاتجاع معالجة منوفة لمديوف ال،ارجية المفتعمة ي  -ب
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 الد   طاتجاع معالجة منوفة لما يسمى طتعويضات الحرب ال،ارجية ي  -ج

 طمورة وطرح طرنام  لتو ير  رص العمؿ لمعاطميف ي -د

 يطمورة وطرح ضواطط وطنية لقانوف ا ستثمار  -وػ
 طمورة  وطرح طرام   اعمة لمحارطة الفقر ي -و

 ايجاد تكتالت اقتوادية لمواجىة طرام  العولمة يي وغير ذلؾ ي -ز 

 طناص النظاـ السياسي و ومف ذلؾ :  -@

 طمورة م روع سياسي اسالمي يقاطؿ الطروحات الط رية ا ،ر  ي -ن

  ور  يالد   طاتجاع تأسيس نظاـ انت،اطي مفسس عمى العدؿ وال -ب

 طناص التجرطة الوطنية الذاتية  ي الم اركة ا نت،اطية وتطويروا ي -ج

طنػػاص الدولػػة  ػػي جانطػػه ا جتمػػاعي ي اف طنػػاص الدولػػة   يتكامػػؿ مػػف غيػػر   -81
طناص المجتم  طناصا ا،القيا منطعثا مف عقيدتناو و طد مف رعايػة كا ػة  ػرائ  

 -عمى :المجتم  لذلؾ و واوتمامنا ينطغي اف ينوب 
تعزيػػز دور المػػرنة  ػػي المجتمػػ  وترطيتىػػا واعػػدادوا و ػػؽ وػػدت ا سػػالـ نسػػوة  -8

 كػػأـ طأ،يىػػا الرجػػؿ و ومسػػاندة الىيئػػات التػػي تعمػػؿ مػػف اجمىػػا سػػواص دوروػػا
ورطػػػة طيػػػت او كػػػأمراة عاممػػػة  ػػػي دوروػػػا ا جتمػػػاعي مػػػف ،ػػػالؿ مفسسػػػات 

 المجتم  المدني ي  
الػذت  اوز طػه نثػار التثقيػؼجنسالمياع ون،القياع يتيه ال طاب وطنائىـ طناصاع ارع -9

 1ذت طدص يغزو مجتمعناالساد مجتمعنا والتاثير التغريطي 
تعزيػػػػػز  ػػػػػعور المػػػػػواطف طكرامتػػػػػه وواجطػػػػػات الدولػػػػػه تجاوهووواجطاتػػػػػه تجػػػػػاع  -:

عمػػػػى ضػػػػماف الحريػػػػات وحقػػػػوؽ المػػػػواطنيف وعػػػػدـ  مجتمعػػػػهووينطغي العمػػػػؿ
 -: عطرب طرام  عديدع منىا السماح طات تجاوز لىؿووقد يكوف ذلؾ

تحقيػػػػؽ اسػػػػتقاللية القضػػػػاص وضػػػػماف ويطتػػػػه وحمايتػػػػه واعتمػػػػاد مطػػػػدا  وػػػػؿ  -ن
 السمطات ي

 الد   طاتجاع اطالؽ كؿ ا سر  والحتجزيف طدوف ذنب او قانوف ي  -ب
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 الد   طاتجاع ايقاؼ كؿ ممارسات ا عتقاؿ الع وائية ي -ج

 ان اص جمعيات لحقوؽ ا نساف ي -د

 دار قوانيف لحفظ وذع الحقوؽ ياستو -وػ

استوػػػػػػدار قػػػػػػوانيف لتعظػػػػػػيـ الحرمػػػػػػات وعػػػػػػدـ تجاوزوػػػػػػا كحرمػػػػػػات الطيػػػػػػوت  -و 
 العطادة ا ،ر  ي والمساجد ودور

 وياغة م روعات قوانيف لحفظ واحتراـ ضرورات الحياة ي -ت

طناص مجتم  طاور  اضػؿ ا،القػي عطػر طػرام  عديػدة منىػا ان ػاص جمعيػات  -;
جػػػاب ومكػػػاـر ا ،ػػػالؽ وجمعيػػػات لمحارطػػػة الرذيمػػػة مػػػ  لن ػػػر الفضػػػيمة والح

 السعي  ودار قوانيف طىذا ا تجاعي
ايجػػاد مجتمػػ  متكا ػػؿ عطػػر طػػرام  عديػػدة منىػػا ان ػػاص جمعيػػات لميتػػامى وويئػػات  ->

لالغاثػػػػة وجمعيػػػػات لمحػػػػدودت الػػػػد،ؿ وجمعيػػػػات لممنكػػػػوطيف وجمعيػػػػات تعاونيػػػػة 
كات لطي  المساكف طا قساط وان ػاص استىالكية و،دمات لمنقؿ التعاوني وان اص  ر 
 اسواؽ ومعارض  عطية طاسعار ر،يوة ي 

 .(1)رابعا :تفاعمنا مع هموم ومطالب الجماهير
لقػػػد عػػػانى اطنػػػاص  ػػػعطنا ،ػػػالؿ  تػػػرة ا حػػػتالؿ الكثيػػػر وتعػػػرض   ػػػكاؿ 
متنوعػػة مػػف الظمػػـ والقىػػر يضػػاؼ الػػى ماكػػاف يعانيػػه ،ػػالؿ  تػػرة النظػػاـ السػػاطؽ و 

متعػددة  يمكػف لنػػا كحػزب سياسػي ا  اف نتطناوػا ونعمػؿ مػػف  وقػد ن ػأت حاجػات
اجػػػػؿ تو يروػػػػا لممػػػػواطنيف واف نعتطػػػػر ذلػػػػؾ احػػػػد  اولػػػػى مىماتنػػػػا  ػػػػي المجتمػػػػ  و 

 ونستطي  اف ن ير الى جممة مف وذع الىمـو والحاجات :

معالجػػة حالػػة  قػػداف ا مػػف و ػػيوع ظػػاورة العنػػؼ وتف ػػي الجريمػػة و والتػػي  -8
جاثمػػا عمػػى  ا حػػتالؿ لػػه طالمػػا طقػػي سػػتطقى مالزمػػةوػػاحطت ا حػػتالؿ و و 

ارض العراؽ ي اف وذع الظاورة جديدة وطارئػة عمػى المجتمػ  العراقػي الػذت 
لػػـ ي ػػىد مثػػيال لىػػا منػػذ تاسػػيس الدولػػة العراقيػػة و وطالتػػالي  ػػنحف نعتقػػد  ػػي 

                                 
 @8المودر نفسه و ص(8ا
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تسػػػميـ الممػػػؼ  اف رحيػػػؿ القػػػوات الغازيػػػة انػػػدثارا لىػػػذع الحالػػػة وزوالىػػػاي كمػػػا
حكومػػػة عراقيػػػة منت،طػػػة طاعتطاروػػػا قضػػػية تتعمػػػؽ طمىػػػاـ السػػػيادة و ا منػػػي ل

ناويػػؾ عػػف معالجػػة  ػػواغؿ وومػػـو العػػراقييف و و سػػيما ا قتوػػادية منىػػا و 
م  تزامف وذا ا مر م  طناص وت كيؿ اجىػزة كا يػة ومفومػة لالمػف وال ػرطة 
يػػرتطط و ئىػػا طػػالوطف الػػى جانػػب م ػػروع ترطػػوت اوػػالحي مكثػػؼ وطمػػوح 

الفرد والمجتمػػ  الػػى مسػػتو  المىػػاـ التػػي تنتظػػرع  ػػي طنػػاص الدولػػة يي يرتقػػي طػػ
 كفيمة طاف تساوـ كحزمة مف الطرام   ي اعادة ا مف وا ستقرار ي

وقػػػػ  عمػػػػى ا  ؼ مػػػػف المػػػػواطنيف اضػػػػرار كطيػػػػرة ،ػػػػالؿ سػػػػنوات الحػػػػروب  -9
والحوػػػار وا حػػػتالؿ وواجطنػػػا اف نعمػػػؿ جميعػػػا حكومػػػات ومفسسػػػات عمػػػى 

وقػػ   صضػػرار وانوػػاؼ العػػراقيف وتعويضػػىـ عمػػا اوػػاطىـ سػػواازالػػة وػػذع ا 
ذلػػػؾ ،ػػػالؿ عىػػػد النظػػػاـ السػػػاطؽ او ،ػػػالؿ  تػػػرة ا حػػػتالؿ نتيجػػػة حمػػػالت 
ا عتقػػػاؿ والمػػػداومات والقتػػػؿ الع ػػػوائي التػػػي اوػػػاطت ع ػػػرات ا  ؼ او 
طسطب حاله الفوضى و قػداف ا مػف و طػد لمحكومػه اف توجػد طرنامجػاع وطنيػاع 

تضػػرريف ويقػػتص مػػف الجىػػات التػػي سػػاومت  ػػي احػػداث ميعػػوض وػػو ص ال
فسسات المجتم  المدني طدوروا  ي وػذا متقـو  اف وذة ا ضرار كما ينطغي

 المجاؿ ي
العمؿ عمى معالجه م كمه الططالػه وايجػاد  ػرص عمػؿ مناسػطه مػف ،ػالؿ تن ػيط  -:

 1،اوه واعامه  ةالقطاعات المنتج
 وال،دمات الطمدية يمعالجه م اكؿ السكف والكىرطاص  -;
 تو ير ال،دمات لممناطؽ الريفيه وط كؿ عادؿ ي ->
 1محارطه الفساد والر وة وال،مؿ ا دارت وسرقه امواؿ الدوله -=
ر   المستو  المعي ي لممواطنيف ومعالجػه مطالػب المتقاعػديف مػنىـ ط ػكؿ  -<

 1عادؿ
لمتنميػه وغير ذلؾ الكثير مما يمكػف ادراجػه  حقػا طاعتمػاد ،طػه طموحػه 

ا قتوػػاديه وا جتماعيػػه والط ػػريه تنطػػوت عمػػى معػػدؿ نمػػو عػػالي  ػػي القطاعػػات 
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توػػد  طقػػوة لمحػػاو ت قمػػب المجتمػػ  العراقػػي الػػى مجتمػػ  اسػػتىالكي نالمنتجػػه و 
 1يعتمد  ي قوته وعي ه عمى ما ينتجه ا ،روف

 
 بناء االنسان المسمم وتعزيز القيم والمبادىء االسالميه في المجتمع  خامسًا:

 فػي الوقػت و (8القد غاب ا سالـ عف طناص الدوله والمجتم  عقػوداع طويمػه
الػػػػذت ي ػػػػىد العػػػػراؽ وػػػػحوة اسػػػػالمية مطاركػػػػة نجػػػػد اف الدولػػػػة ونظامىػػػػا وسػػػػموؾ 

 ػاممة  طػد  المجتم  ما يزاؿ طعيدا عف ا سالـ وقيمه وكؿ مجتم  يسعى لنىضة
له مف اساس  كرت وقيمي يستند اليه ونحف نر   ي ا سػالـ ذلػؾ ا سػاس الػذت 
نتحدث عنه و ي غيرع  اف المجتم  يطقى  ي حالة اضطراب ووراع  ينتىػي  و 
اف وػػذع القػػيـ والمطػػادتص ا سػػالمية  طػػد لىػػا مػػف عمميػػة ترطويػػة  ػػاممة ينطغػػي اف 

ططيقػػات والت ػػريعات ا سػػالمية  ػػالمجتم  تجػػرت  ػػي المجتمػػ  قطػػؿ التفكيػػر  ػػي الت
يعػػاني مػػف حالػػة ا،ػػتالؿ قيمػػي وا،القػػي كطيػػر وضػػعؼ  ػػي الػػوعي وا لتػػزاـ مػػ  
وجود ا ستعداد لتطني طروحات منحر ة  تمػت لالسػالـ طوػمة و  طػد مػف عمميػة 
ترطويػػة طويمػػة و ػػاقة نجػػد انفسػػنا ا كثػػر تػػأوال  دائىػػا حيػػث تقوػػد وػػذع العمميػػة 

عديػػدة  عػػػادة طنػػاص ا نسػػػاف عمػػى نسػػػس  ػػي عقمػػػه وعممػػه و كػػػرع  تحقيػػؽ اوػػػداؼ
ومنىجػػه وارادتػػه وحتػػى  ػػي جسػػدع و وكػػذلؾ  ػػي ا عالػػه وعالقاتػػه وسػػموكه تػػه وثقا 

 وتعامالته اليومية و وذلؾ عطر طرام  عديدة يمكف اف تعد لتحقيؽ ذلؾ ي

 وكذلؾ  اف مف وذع الطرام  ما ي،ص طناص ا سػرة المسػممة وترطيػة الذريػة
الوػػػالحة ومواجىػػػة التفكػػػؾ ا سػػػرت وم،ػػػاطر العولمػػػة عمػػػى ا سػػػرة والمجتمػػػ  و 

 وغير ذلؾ ي
 ػػنحف واف كنػػػا نمػػػارس عممنػػػا السياسػػػي طكػػػؿ جوانطػػػه  اننػػػا قطػػػؿ كػػػؿ  ػػػي 
رجػػاؿ دعػػوة  ينطغػػي اف نغفػػؿ  عػػف دورنػػا وػػذا  ػػي نت موقػػ  كنػػا  يػػه وتحػػت نت 

وس و لذلؾ سوؼ ظرؼ و وذلؾ اف اساس اوالح المجتمعات وو مف دا،ؿ النف
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حػػزب يمػػارس وػػذا الػػدور الػػدعوت عمػػى مسػػتو  اوػػالح الفػػرد والمجتمػػ  و اليطقػػى 
سػاند كػؿ الىيئػات والمفسسػات يتعاوف م  كؿ الدعاة العامميف  ي وذا المجاؿ و يو 

التي تعمؿ ضمف وذا ا طارو ونفمف اننا جزص مف حركة اسالمية واسعة و ونر  
ر  نػترطوت وسياسي  امؿ  ي المجتمػ  و و اومية قياـ م روع اسالمي اوالحي 

ضرورة اف تتكامؿ تمؾ الىيئات  ػي عممىػا مػف اجػؿ اوػالح المجتمػ  و عمػى اف 
نجػػػاح م ػػػروعنا الترطػػػوت يػػػرتطط ارتطاطػػػا وثيقػػػا طموػػػداقية طرامجنػػػا وواقعيتىػػػا  ػػػي 
معالجػػة الم ػػاكؿ القائمػػة وقػػػدرتىا  ػػي تػػو ير ا مػػػف ا جتمػػاعي ومحارطػػة الفسػػػاد 

  ي كا ة المجا ت ا قتوادية والسياسية وا دارية وا جتماعية ي ر  الذت است

 المطلب الرابع
 المواقف السياسية للحزب

تجػاع طعػض القضػايا الىامػة  اع تطنى الحزب ا سالمي العراقػي موقفػا محػدد
 ة وطمومحة الدولة وال عب ومف وذع المواقؼيالتي تتعمؽ طمسيرة الحزب السياس

 سالمي من المشاركة في مجمس الحكم . اوال : موقف الحزب اال

لقد اجتىد الحزب ا سالمي العراقػي مػف ،ػالؿ د،ولػه  ػي مجمػس الحكػـ 
وم اركته وقد طرر وذا الموقػؼ طػاف م ػروع الحػزب ا سػالمي محكػـو طنوػوص 
الكتاب والسػنة ووػدت السػمؼ الوػال  مػف وػذع ا مػة اجتىػادا وتططيقػا مػ  مراعػاة 

وذلػؾ لتحوػيؿ اعظػـ  عفاسػد التػي اعتمػدوا عممػاف مل  والمطدا الموازنة طيف الموػا
المومحتيف طتفويت ادناومػا والوقػوع  ػي ا،ػؼ الضػرريف درصا  عظمىمػا و وذلػؾ 
اف ال ػػريعة جػػاصت لتحوػػيؿ الموػػال  وتكميمىػػا وتعطيػػؿ المفاسػػد او تقميمىػػا كمػػا 

والعػػز طػػف عطػػد السػػالـ  ػػي قواعػػػدع  تػػػهذكػػر  ػػيب ا سػػالـ اطػػف تيميػػة  ػػي مجموع
 ال اططي  ي موا قاته ي  و 

اف ما يمر طه طمدنا مف مأزؽ تاري،ي وحالة مف التدوور والسػقوط طالػت 
كػػػؿ مفوػػػؿ مػػػف مفاوػػػؿ المجتمػػػ  والدولػػػة العراقيػػػة وتسػػػططت  ػػػي  وضػػػى عارمػػػة 
وانفالت امني لـ ي ىدع العراؽ  ي تاري،ه حتى  ي سقوطه ا وؿ عمػى يػد التتػار 
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ومف اجؿ ايقاؼ حالة التدوور وا نحدار المري  الذت  (8اوػ=>=والمغوؿ  ي عاـ 
وومت الية ا حػواؿ  ػي طمػدنا ومػف اجػؿ انقػاذ مػا يمكػف انقػاذع والنىػوض طػه الػى 
الحػػػاؿ الػػػذت يميػػػؽ طاسػػػالمه وحضػػػارته وتاري،ػػػه ومػػػف اجػػػؿ اثطػػػات الوجػػػود القػػػوت 

منػذ اليػـو ا قرر حزطنا و الحزب ا سالمي العراقي ا  تراؾ  والعزيز لديننا وقيمنا
ا وؿ  ػػػي الم ػػػاورات السياسػػػية مػػػ  م،تمػػػؼ ا حػػػزاب والتيػػػارات العراقيػػػة ووعػػػدـ 
الغيػػاب عػػػف المناق ػػات الجاريػػػة لرسػػـ مسػػػتقطؿ طالدنػػا ووػػػياغة دسػػتورع والحفػػػاظ 

وطنػػػاص عمػػػى  (9اعمػػػى وويتػػػه ا سػػػالمية والعرطيػػػة واسػػػتقالله ووحػػػدع  ػػػعطه وارضػػػة(
والػػى موػػال   ػػرعية عميػػا  يمكػػف  تػػو  عممافنػػا المسػػتندة الػػى نوػػوص ال ػػرع 

ر ااغفالىا و  ا ستىانة طىا قررنا الد،وؿ  ي مجمس الحكـ ا نتقالي و كما اف قػر 
مجمػػس  ػػور  الحػػزب طاغمطيتػػه السػػاحقة كػػاف م ػػجعا لنػػا  ػػي تػػرجي  الػػد،وؿ  ػػي 
وػػػذا المجمػػػس اممػػػيف اف يكرمنػػػا ا  سػػػطحانه وتعػػػالى طػػػا جريف اف نوػػػطنا ونف   

ومػف  (جر الواحد اف ا،طأنا وا  واس  المغفرة ووػو نرحػـ نلػراحميفيحرمنا مف ا 
ثػػـ طػػدانا  ػػي الم ػػاركة  ػػي نجتماعػػات المجمػػس وكػػاف لنػػا رنينػػا الوػػري   ػػي كػػؿ 
قضيه منطمقيف  ي ذلؾ مف رفية  رعيه كنا نستحضروا  ي كػؿ كممػة او موقػؼ 

ارنا واجتىادنا نقفه و ووا نحف  ي ا سطوع الراط  وقد ترس،ت قناعتنا طوحة ا،تي
و طحيث اننا ن عر اليـو اننا لو لـ نت،ػذ وػذا القػرار لكنػا مػف ا ثمػيف والمضػيعيف 

 ي      (:الموال  ديننا وامتنا

وقد تعرض الحزب ا سالمي الى انتقػادات عديػدة مػف اطنػاص السػنة وذلػؾ 
لم ػػاركته  ػػي مجمػػس الحكػػـ المعػػيف مػػف قطػػؿ ا مريكػػاف المحتمػػيف وردا عمػػى وػػذع 

نتقػػػادات يقػػػوؿ ا مػػػيف العػػػاـ لمحػػػزب محسػػػف عطػػػد الحميػػػد ا مػػػف حػػػؽ ا،واننػػػا ا 
المسػػػمميف  ػػػي العػػػراؽ و ػػػي العػػػالـ نف طجػػػدوا اجاطػػػات  ػػػا ية عمػػػى استفسػػػارات او 

                                 
 و مودر ساطؽ  :911طياف وادر عف الحزب ا سالمي  ي نب (8ا
 المودر نفسه(9ا
 ALSLAM.COM-www.DARجريدة دار السالـ (:ا

http://www.dar-alslam.com/
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 ػػطىات تػػتمجم   ػػي طعػػض الوػػدور او تنقمىػػا ا سػػنة حروػػا مػػنىـ عمػػى ا،ػػوانىـ 
ىػػػذع ا سػػػئمة ديػػػنىـ  طػػػد مػػػف ك ػػػؼ المثػػػاـ عػػػف  اإلجاطػػػات ال ػػػا ية لعمػػػى وغيػػػرة 

وال ػػػػطىات والسػػػػفاؿ ا وػػػػـ الػػػػذت يثػػػػار  ػػػػي طعػػػػض المجػػػػالس وػػػػو: كيػػػػؼ يجػػػػوز 
 ا  تراؾ  ي مجمس ت كؿ عف طريؽ التعيف المطا ر مف قوات ا حتالؿ ؟

والجػػػػواب : اف المجمػػػػس لػػػػـ يت ػػػػكؿ عػػػػف طريػػػػؽ التعػػػػيف المطا ػػػػر لقػػػػوات 
 ػاور ا حتالؿ ووذا جىػؿ طحقيقػة الػذت حػدث  ػاف المجمػس ت ػكؿ عػف طريػؽ الت

المسػػتمر طػػيف م،تمػػؼ القػػو  وا حػػزاب العراقيػػة وال ،وػػيات العاممػػة  ػػي السػػاحة 
والػػذت يػػنص عمػػى ضػػرورة  :?;8وذلػػؾ اسػػتنادا الػػى قػػرار مجمػػس ا مػػف المػػرقـ 

يف يػديروف  ػفوف العػراؽ لمػدة سػنة واحػدة يت كيؿ مجمػس حكػـ ننتقػالي مػف العػراق
 ي(8ا،طةاو اكثر يىيئ  يىا لمجمس نياطي منت،ب وحكومة منت

ونذكر  ي وذا الودد نف قوات ا حتالؿ لـ تكف راغطة  ي وػذا الطػرح و 
طػػػػؿ كػػػػاف م ػػػػروعىا يػػػػتم،ص  ػػػػي تكػػػػويف مجمػػػػس نست ػػػػارت طػػػػالتعيف مػػػػف قػػػػوات 
ا حتالؿ ليس له نت والحيات  ي ات،ػاذ القػرارات وتنفيػذ السياسػات والنظػر  ػي 

توجػه ووػذا الم ػروع حزاب العراقية ر ضت وذا الا  اف جمي  ا  موال  ا مة و
المعطػػر عػػف روح اسػػتعمارية جديػػدة واوػػرت عمػػى طػػرح م ػػروعىا المسػػتقؿ القػػائـ 
عمػػى نسػػاس ت ػػكيؿ مجمػػس حكػػـ انتقػػالي تػػوا قي طػػيف م،تمػػؼ ا حػػزاب والتيػػارات 
العراقيػػػػة وطالضػػػػغط المسػػػػػتمر مػػػػف وػػػػػذع ا حػػػػزاب وطػػػػػالر ض لم ػػػػروع ا حػػػػػتالؿ 

وػػػػػذع ا حػػػػػزاب اف تقنػػػػػ  ادارة وطالتعػػػػػاوف مػػػػػ  ممثػػػػػؿ ا مػػػػػـ المتحػػػػػدة اسػػػػػتطاعت 
ا حتالؿ  ي التنازؿ عف م روعىا ا وؿ والموا قة عمى م روع ا حزاب العراقية 

 ي (9اومف ثـ تـ التووؿ الى ت كيؿ وذا المجمس 
 ثانيا : موقؼ الحزب مف الوحدة الوطنية والعرطية وا سالمية 

ة عمػى اسػاس يفمف الحزب ا سالمي العراقي ييي طالوحدة الوطنيػة القائمػ

                                 
 المودر نفسه (8ا
 المودر نفسه (9ا
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جنسػػػػية المػػػػواطنيف العػػػػراقييف دوف التفريػػػػؽ طيػػػػنىـ ييي   سػػػػيما اف ا سػػػػالـ يمػػػػـز 
المسمـ العمؿ لوطنػه ور ػ  مسػتواع والػذود عػف حياضػه و ويعتطػر ذلػؾ مػف متمػات 

و امػػا موقفنػػا مػػف الوحػػدة العرطيػػة و  ػػالحزب يػػفمف طػػاف العػػراؽ جػػزص مػػف  (8اايمانػػه 
ا مػػة العرطيػػة التػػي يجػػب اف تتوحػػد  ػػي دولػػة قويػػة عمػػى نسػػاس ا سػػالـ و لتكػػوف 

( >:وذع الدولة العرطية الواحدة نواة لموحدة ا سالمية و وذلؾ عمى ضوص المػادة ا
 ي (9امف منىاج الحزب 

 يوعية واالستعمار :ثالثا : موقف الحزب من الش

العػاـ  نػهموقؼ الحػزب ا سػالمي مػف ال ػيوعية حسػب تأكيػد امي  تحدد 
الػػدكتور محسػػف عطػػد الحميػػد  حػػداث والوقػػائ  السياسػػية طقػػدر مػػا تحػػددع العقيػػدة 
التػػػي يمتزمىػػػا الحػػػزب و  ػػػالحزب يحكػػػـ اتجاوػػػه العقائػػػدت المنوػػػوص عميػػػه  ػػػي 

لموػػػػفوؼ كالطائفيػػػػة وجميػػػػ   منىجػػػػه ايحػػػػارب الحػػػػزب جميػػػػ  الػػػػدعوات المفرقػػػػة
ا  كار والمفاويـ وا لحادية التي   تعتػرؼ طغيػر المػادة ويػر   ػي  ػيوعىا وػدما 

 عمػػى وػػذع ا سػػاس  ػػاف موقػػؼ الحػػزب مػػف  (:الممجتمػػ    يجػػوز السػػكوت عميػػه(
ال يوعية كعقيدة و كرة وو موقؼ المناو  المحػارب ييي و  سػيما طعػد اف ارتكطػت 

الجػػػرائـ مػػػا ينػػػد  لػػػه جطػػػيف ا نسػػػانية و ولكػػػف وػػػذا العزيػػػز مػػػف ال ػػػيوعية  ػػػي وطننػػػا 
الموقؼ   يعني اف الحزب   يرضى عف قياـ العالقات الدطموماسػية مػ  الػدوؿ ال ػرقية 
و وعمػػػى رنسػػػىا روسػػػيا و اذا كانػػػت وػػػذع العالقػػػات تقػػػـو عمػػػى نسػػػاس ا حتػػػراـ المتطػػػادؿ 

 ي(;اوالمنا   المتطادلة

امػػػا موقػػػؼ الحػػػزب مػػػف ا سػػػتعمار و  ىػػػو واضػػػ  ووػػػري  جػػػدا و ووػػػو 
( عمػى 1;موقؼ المحارب طوالطة وعناد و وقد نػص دسػتور الحػزب  ػي مادتػه ا

                                 
 ?الدكتور محسف عطدالحميد و الحزب ا سالمي العراقي و مودر ساطؽ و ص(8ا
 مف النظاـ الدا،مي  >:المادة (9ا
 ?الدكتور محسف عطد الحميد و مودر ساطؽ و ص(:ا
 ?المودر نفسه و ص(;ا
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ذلػػػؾ ايػػػفمف الحػػػزب طػػػاف ا سػػػتقالؿ الوػػػحي  لػػػف يتحقػػػؽ مفىومػػػه الوػػػحي  ا  
طمحارطة ا ستعمار والتطعية و وعمػى ن،ػتالؼ ننواعىػا وضػروطىا و سػون اكػاف وػذا 
ا سػػػتعمار نو التطعيػػػة سياسػػػيا نو عسػػػكريا نـ اقتوػػػاديا نـ ثقا يػػػا و حتػػػى تتحقػػػؽ 

 ي(8الالمة  ،ويتىا المستقمة حقا ووي ال ،وية ا سالمية(
راطعا : موقؼ الحزب مف القومية الكردية والتركمانية وموقفػه مػف المػواطنيف 

 غير المسمميف ي

لقوميػػات الموجػػودة اف الحػػزب يحكػػـ  كرتػػه ا سػػالمية ينظػػر الػػى جميػػ  ا
 ػػي العػػراؽ نظػػرة نحتػػراـ لحقوقىػػا و  يفػػرؽ طػػيف قوميػػة ون،ػػر  عمػػى نسػػاس قولػػه 
تعالى ايا نيىا الناس انا ،مقناكـ مف ذكػر وانثػى وجعمنػاكـ  ػعوطا وقطائػؿ لتعػار وا 

 ي (9ااف اكرمكـ عند ا  اتقاكـ اف ا  عميـ ،طير(
قوميػػاتىـ وػػو تقػػواوـ ووػػالحىـ  أسػػاس التفاضػػؿ طػػيف المػػواطنيف عمػػى ا،ػػتالؼ 

 ومنفعتىـ لمجمي  ي

كما اف الحزب يستنكر كؿ وسيمة اعتدائية تستعيف طىا قومية ضد ن،ر  اذ   طد 
اف تتسـ القوميات  ي الجمىورية العراقية طروح ا سالـ التي توجب عميىػا ا ،ػوة 
 والوئػػػاـ والعػػػيش طػػػامف وسػػػالـ كػػػأنىـ نعضػػػاص جسػػػد واحػػػد اذا ا ػػػتكى منػػػه عضػػػو

و و  يمنػ  وػذا مػف اعتػزاز كػؿ قوميػة  (:امػى حتداعى له سائر الجسد طالسىر وال
طمحاسػػنىا و،وػػالىا الحميػػدة والمطالطػػة طحقػػوؽ نطنائىػػا العادلػػة مػػف دوف امتيػػاز و 

و ووػػػػذا مػػػػا يفسػػػػر موقفػػػػه مػػػػف موضػػػػوع  (;ا المسػػػػمموف سواسػػػػية كاسػػػػناف الم ػػػػط 
 الب طىا ا كراد يالفدرالية التي ذكروا  ي م روعة السياسي التي يط

اما  ي موضوع المػواطنيف غيػر المسػمميف  قػد نوػت المػادة السادسػة مػف منىػاج 

                                 
 المادة ارطعيف مف النظاـ الدا،مي لمحزب (8ا
 :8القراف الكريـ و الحجرات و (9ا
 يث نطوت  ريؼحد(:ا
 حديث نطوت  ريؼ(;ا
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الحػػػزب طوػػػراحة   تقطػػػؿ النقػػػاش نو الجػػػداؿ عمػػػى االمواطنػػػوف غيػػػر المسػػػمموف 
متساووف  ي الحقوؽ و سواص كانػت حقوقػاع سياسػية اـ عامػة نـ ،اوػة والواجطػات 

ر التػػػي تقػػػـو عمػػػى العقيػػػدة الدينيػػػة وعمػػػى مػػػ  المػػػواطنيف المسػػػمميف ا   ػػػي ا مػػػو 
كمػػػػا نوػػػػت المػػػػادة  (8االدولػػػػة اف تػػػػفمف لممػػػػواطنيف التمتػػػػ  طجميػػػػ  وػػػػذع الحقػػػػوؽ(

ر المسمميف مف نوؿ الكتاب موونة و  تمس طسوص يالساطعة اعقيدة المواطنيف غ
 ي(9اولىـ الحرية  ي اقامة  عائروـ الدينية  ي حدود النظاـ العاـ( 

لثامنػة اي،ضػ  المواطنػوف غيػر المسػمميف لمػا ي،ضػ  وقد نوت المادة ا
له المسمموف مف احكاـ  ي جمي  المجػا ت الجنائيػة والمدنيػة ا   يمػا ،وػوا طػه 

 ي(:امف احكاـ(
 كؿ وذع المواد التي وردت  ي منىاج الحزب تدؿ عمػى اف نظػرة الحػزب 

لمػػواطنيف الػػى المػػواطنيف غيػػر المسػػمميف و انمػػا وػػي نظػػرة تقديريػػة ومسػػاواة مػػ  ا
ا ،ػػريف و ووػػذا مػػا الػػـز طػػه الحػػزب نفسػػه طمقتضػػى المػػادة التاسػػعة طالعمػػؿ عمػػى 

 ي (;ااقامة مجتم   اضؿ ،اؿ مف المفاسد والمنكرات 
 الحزب مف الحكومة وا نت،اطات : موقؼ،امسا : 

لقد د،ؿ الحزب ا سالمي  ي مجمس الحكـ ومف طعػدع الحكومػة المفقتػة 
والتػػػي تقضػػػي المطالطػػػة طحقػػػوؽ ال ػػػعب العراقػػػي التػػػي  طػػػدا   الم ػػػاركة السياسػػػية

سػػمطت و وكػػذلؾ المسػػاومة  ػػي كتاطػػة دسػػتور الػػطالد الػػدائـ والػػذت يجػػب اف يسػػتقي 
 (>اتحقؽ  يه موال  ال عب العراقي وال عوب كا ػة تمف منى  ا سالـ ال امؿ و 

                                 
 المادة السادسة مف النظاـ الدا،مي لمحزب (8ا
 المادة الساطعة مف النظاـ الدا،مي لمحزب (9ا
 المادة الثامنة (:ا
 المادة التاسعة (;ا
( وادر عف الحزب ا سالمي العراقي ط،ووص ا نسحاب مف الحكومة 1>طياف رقـ ا(>ا

 ;911 88 @المفقتة طتاريب 
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ـ ونثرنػا عطر م اركتنا تحممنا الكثير مػف النقػد وا تىػايفكد ا ميف العاـ لمحزب او 
اف نطقػػػى  ػػػاعميف تغميطػػػاع لموػػػمحة ال ػػػعب عمػػػى موػػػمحتنا الحزطيػػػة و وكػػػاف دئطنػػػا 
دومػػػا المناوػػػحة مػػػ  توجػػػه الحكومػػػة والتػػػي نعتقػػػد احيانػػػا انىػػػا تجػػػاوزت ال،طػػػوط 
 (الحمػراص ومنىػػا مػا حوػػؿ  ػي مدينػػة النجػػؼ وتمعفػر وسػػامراص وطػاقي مػػدف العػػراؽ

 ي(8ا

لكوننػا قػد ن ػي ت ػكيمة الحكومػة مطرر  ولكف الحزب را  انه لـ يعد وناؾ
ا رغنا الوس   ي اطػداص الم ػورة التػي نراوػا وػحيحة و لػذا قػرر الحػزب ا سػالمي 
العراقػػي ا نسػػحاب مػػف الحكومػػة المفقتػػة  نػػه   يريػػد اف يتحمػػؿ مسػػفولية نراقػػة 
الػػػدـ العراقػػػي وطػػػال مطػػػرر  ػػػرعي و ويطقػػػى الحػػػزب م ػػػاركا  ػػػي العمميػػػة السياسػػػية 

ته الواسعة م  ا طياؼ السياسػية الم،تمفػة  ػاعال  ػي الن ػاطات نا طا  ي عالقا
التػػي نقروػػا م ػػروعه السياسػػي و وا،يػػرا نسػػاؿ ا  تعػػالى اف يحقػػف دمػػاص نومنػػا  ػػي 
الفموجة و ي كؿ مدف العراؽ ونعمف وطكؿ وضوح تعاطفنا م  كؿ اطناص  عطنا مف 

سائؿ المقاومػة ال ماؿ الى الجنوب وطدوف تفريؽ و وسوؼ يتود  الحزب طكؿ و 
السممية المتاحة لمرد عمى اية حماقات يرتكطىػا ا حػتالؿ نو توػدر عػف الحكومػة 

و و ػػي وػػذا الوػػدد  (9انالمفقتػػة ضػػد نومنػػا نينمػػا كػػاف مػػوقعىـ  ػػي العػػراؽ الجػػري 
وػػدرت التوجيىػػات الػػى ممثػػؿ الحػػزب ا سػػالمي  ػػي الحكومػػة المفقتػػة االػػدكتور 

ر ض وػذا ا مػر و ضػؿ الطقػاص  ػي حاب لكنه حاجـ الحسني وزير الوناعة( طا نس
المنوػػب عمػػى موػػمحة الحػػزب وقػػد وػػدر عمػػى اثػػر ذلػػؾ توػػري  وػػحفي يقطػػ   يػػه 

و عممػا (:الػه  ػي الػوزارة الحزب ا سالمي عالقة حاجـ الحسني طػالحزب ولػـ يعػدع ممػثال
نتيجػػػة لتر ػػػي  الحػػػزب ا سػػػالمي لػػػه وموا قػػػة اف الػػػوزير المػػػذكور مػػػن  وػػػذا المنوػػػب 

لعػػػب دور الوسػػػيط طػػػيف اوػػػالي عمػػػى تعيينػػػه و كمػػػا الحػػػاكـ المػػػدني ا مريكػػػي اطريمػػػر( 

                                 
 المودر نفسه (8ا
 المودر نفسه (9ا
 ;911 88 @توري  وحفي وادر عف الحزب ا سالمي العراقي طتاريب (:ا
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مدينػػة الالفموجػػة وقػػوات ا حػػتالؿ  ػػي نزمػػة الفموجػػة ا ولػػى ننػػذاؾ طعػػد   ػػمىـ  ػػي د،ػػوؿ 
   (8ا;911 ; 89طتاريب 

وقػػد اعمػػف الػػوزير المػػذكور ننسػػحاطه مػػف الحػػزب ا سػػالمي والػػد،وؿ  ػػي 
لمفقػػػػت غػػػػازت عجيػػػػؿ اليػػػػاور اقائمػػػػة عراقيػػػػوف( التػػػػي قائمػػػػة رئػػػػيس الجمىوريػػػػة ا

حوػػػمت عمػػػى ،مسػػػة مقاعػػػد  ػػػي الجمعيػػػة الوطنيػػػة  ػػػي ا نت،اطػػػات التػػػي جػػػرت 
 (9ا >911 8 1:طتاريب 

كاف قد اما  يما يتعمؽ طموقؼ الحزب ا سالمي العراقي مف ا نت،اطات  
مناسػػػطا الحػػػزب يعتقػػػد طػػػاف ا نت،اطػػػات ط ػػػكؿ عػػػاـ ت ػػػكؿ اطتػػػداص ،يػػػار سياسػػػيا 

سسػػػات الدسػػػتورية ف لتحريػػػر الػػػطالد وتحقيػػػؽ السػػػيادة الوطنيػػػة الػػػى جانػػػب طنػػػاص الم
والسياسية وتو ير الفرص المناسطة لمجمي  وط كؿ عادؿ لمم اركة السياسية عمػى 
السػػاحة العراقيػػػة و اف ا نت،اطػػػات كممارسػػػة سياسػػية ليسػػػت مطموطػػػة لػػػذاتىا وانمػػػا 

ولػػذلؾ           منىػػا الػػى مسػػتقطؿ ا ضػػؿ طاعتطاروػػا وسػػيمة ينتقػػؿ  يىػػا العػػراؽ و 
 طػد مػف الحػرص عمػػى عناوػر نجاحىػا ومػف اوػػـ العناوػر التػي حػددوا الحػػزب 

 والتي تساعد عمى ا  اؿ ا نت،اطات وي:

عدـ تو ير ال روط ا منية و يوع حالة الالستقرار  ي كا ػة منػاطؽ العػراؽ  -8
 ي

طوػورة مرضػية عمػى كا ػة  الم ػر ة عمػى ا نت،اطػات ة المفوضػيةجاطػعدـ ا -9
 الطعوف القانونية والفنية و 

 عدـ تحقؽ التوازف  ي مكاتب المفوضية نو الموائ  التي ودرت عنىا ي -:
ضػػماف انت،اطػػات نزيىػػة و ػػفا ة مػػف ،ػػالؿ السػػعي طتكميػػؼ اطػػراؼ محايػػدة  -;

كممثمػػػي جامعػػػة الػػػدوؿ العرطيػػػة ومنظمػػػة المػػػفتمر ا سػػػالمي وويئػػػة ا مػػػـ 

                                 
ط،ووص مدينة الفموجة وادرة عف المكتب السياسي لمحزب ا سالمي  =طياف رقـ (8ا

  ;911 ; 89العراقي طتاريب 
  >911 طاط  >8( الوادرة طتاريب ?>جريدة اليومية العدد ا(9ا
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 اد ا ورطي لال راؼ عمى ا نت،اطات يالمتحدة وا تح
تعميػػػؽ قػػػانوف الطػػػوارج الػػػذت يحجػػػب الحريػػػات المدنيػػػة ويعػػػوؽ الن ػػػاطات  ->

 ا نت،اطية ي

الحػػػػػزب ا سػػػػػالمي العراقػػػػػي  قػػػػػد را  و ػػػػػي ظػػػػػؿ غيػػػػػاب وػػػػػذع ال ػػػػػروط 
طا ضا ة الػى جمػ  وا ػر مػف ا حػزاب والحركػات والتجمعػات المػفثرة  ػي السػاحة 

ن ػىر(  =طادر الى طمب تأجيػؿ ا نت،اطػات لمػدة اقمىػا ااف ي  السياسية العراقية و
عمىػػا تفضػػي الػػى منػػاخ مناسػػب يحقػػؽ نجػػاح ا نت،اطػػات طمػػا يتناسػػب وتطمعػػات 

 تهاف الحػػػػػزب ا سػػػػػالمي العراقػػػػػي انطالقػػػػػا مػػػػػف مسػػػػػفولي ي (8االعراقػػػػػي   ال ػػػػػعب
ال ػػػػرعية والوطنيػػػػػة يتمنػػػػى عمػػػػػى  ا طػػػػراؼ التػػػػػي   زالػػػػت موػػػػػرة عمػػػػى اجػػػػػراص 
ا نت،اطات  ي موعدوا المحدد اف تعيد النظر  ي موقفىا  ي ضوص الحقائؽ عمى 
ا رض و والحػػػػزب نزاص وػػػػذا ا وػػػػرار يجػػػػد نفسػػػػه مضػػػػطرا  عػػػػادة النظػػػػر  ػػػػي 

 ي (9اموضوع م اركته  ي ا نت،اطات طما يتفؽ وم روعه السياسي 
عػػػدـ ،ػػػوض ا نت،اطػػػات والتػػػي لمػػػف ونػػػا يتضػػػ  اف لمحػػػزب ا سػػػالمي مطػػػررات 

 (:احػػددوا  ػػي طيانػػه حػػوؿ ا نت،اطػػات عممػػاع اف قائمتػػه حوػػمت عمػػى مقعػػد واحػػد
حاوؿ الفائزوف طالجمعيػة الوطنيػة منحػه  مقاطعته لىذع ا نت،اطاتمف عمى الرغـ 

صت ايضػػػا نتيجػػػة اف مقاطعػػػة الحػػػزب ا سػػػالمي جػػػا مقعػػػد واحػػػد  ػػػي الجمعيػػػة ي
لموقؼ ويئة عمماص المسمميف الرا ض لالنت،اطات  ي ظؿ ا حتالؿ وكذلؾ نتيجة 
ضػػػغط  وػػػائؿ المقاومػػػػة المسػػػمحة عمػػػػى الحػػػزب ا سػػػالمي لغػػػػرض ت،ميػػػه عػػػػف 
الػػد،وؿ  ػػػي ا نت،اطػػػات حيػػػث اف ونػػػاؾ اجنحػػػة تػػػر ض العمػػػؿ السياسػػػي وتسػػػمؾ 

ظػات عديػدة عمػى الحػزب الكفاح المسم  ومنىػا جماعػة ا ،ػواف التػي سػجمت تحف

                                 
( وادر عف الحزب ا سالمي العراقي ط،ووص موقؼ الحزب مف :>رقـ اطياف (8ا

 ;911 88 @9ا نت،اطات العامة طتاريب 
  ;911 89 =8(  ي =>جريدة يومية و المودر الساطؽ و كذلؾ الطياف ا(9ا
 جريدة اليومية و مودر ساطؽ (:ا
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ا سػػػػالمي طد،ولػػػػػه الػػػػػى مجمػػػػػس الحكػػػػػـ والحكومػػػػة المفقتػػػػػة ولػػػػػذلؾ  قػػػػػد الحػػػػػزب 
ا سػػػالمي  ػػػعطيته عمػػػى مسػػػتو  انوػػػؿ السػػػنة( ،وووػػػا  ػػػي محا ظػػػة ا نطػػػار 

ا  ننػه ثطػت وػحة نىػ  الحػػزب ومحا ظػة نينػو  ووػالح الػديف ومحا ظػة ديػػالى 
يف طالسػػمطة عمػػى الػػرغـ مػػف  ػػي الػػد،وؿ  ػػي العمميػػة السياسػػي ، ػػية تفػػرد ا ،ػػر 

  1الضغوطات التي تعرض لىا 
اطػػػراؼ عديػػػدة مسػػػاعيىا لػػػد  الحػػػزب ا سػػػالمي  ػػػي حينىػػػا كمػػػا طػػػذلت 

ووػذا مػا اكػدع الحػزب  تر ضػ امػد،وؿ  ػي ا نت،اطػات ولكنىػقناع قيادة الحزب ل 
 ي(8ا>911 8 91طتاريب  @>ا سالمي  ي طيانه رقـ 

  

                                 
 >911 8 91وادر عف الحزب ا سالمي العراقي طتاريب  @>طياف رقـ (8ا
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 الخاتمة
مػف ،ػالؿ تتطعنػا مسػيرة الحػزب ا سػالمي اتضػ  انػه كػاف يعمػؿ ططريقػة 

حيث اجيز رسميا مػف قطػؿ محكمػة التمييػز طعػد  1=@8سرية  ي العراؽ الى عاـ 
الدا،ميػػة  ػػي طدايػػة ا مػػر اعطائػػه الموا قػػة عمػػى ممارسػػة ن ػػاطه وزارة اف ر ضػػت 

عػات الثقا يػة السياسي العمنػي و لقػد كػاف الحػزب يمػارس ن ػاطه عػف طريػؽ التجم
وا سالمية و لكف سرعاف ما تـ اعتقاؿ قيادة الحزب والقي طىػـ  ػي السػجوف طنػاص 
عمػػػى اوػػػدار مػػػذكرة انتقػػػدت الحكومػػػة والنظػػػاـ العراقػػػي انػػػذاؾ طزعامػػػة عطػػػدالكريـ 

اصع الػػى ال،ػػارج ضػػقاسػػـ و وقػػد جمػػد الحػػزب ن ػػاطه العمنػػي وغػػادر الكثيػػر مػػف اع
وطعػػد سػػقوط النظػػاـ عمػػى ايػػدت المحتمػػيف ومارسػػوا عممىػػـ السياسػػي مػػف ونػػاؾ و 

طدص ن اطه السياسي العمني والت اور م  ا حزاب  :911 ; @ا مريكاف طتاريب 
والحركات السياسػية التػي ظىػرت عمػى السػاحة العراقيػة وطػرح م ػروعه السياسػي 
وطػػيف طوضػػوح موا قػػة الثاطتػػة والمحػػددة مػػف اغمػػب القضػػايا المىمػػة التػػي لىػػا وػػمة 

ب العراقػػي وضػػرورة اعػػادة كيػػاف الدولػػة العراقيػػة واعمػػار مػػا دمرتػػه طموػػمحة ال ػػع
 الحرب ي

تعػػػرض قػػػد ا سػػػالمي العراقػػػي اف الحػػػزب و لكػػػف و ػػػؽ توػػػورنا ال،ػػػاص 
لحممػػة ت ػػىير مػػف قطػػؿ ا حػػزاب العممانيػػة وػػد ىا التسػػقيط السياسػػي لمحػػزب لكػػي 
ب تحقػػؽ وػػذع ا حػػزاب مكاسػػب سياسػػية وتضػػمف لىػػا دعمػػاع جماويريػػا عمػػى حسػػا

الحػػػزب الػػػذت كػػػاف يتمتػػػ  ط ػػػعطية كطيػػػرة و،اوػػػة طػػػيف اطنػػػاص السػػػنة ي اف عمميػػػة 
الت ػػػػىير السياسػػػػي طػػػػالحزب ا سػػػػالمي قادوػػػػا طعػػػػض زعمػػػػاص ا حػػػػزاب العممانيػػػػة 
السػػػنية و طحيػػػث انتقػػػدوا الحػػػزب نتيجػػػة موا قتػػػه عمػػػى الػػػد،وؿ  ػػػي مجمػػػس الحكػػػـ 

ف قػػػػػوات وم ػػػػػاركته  ػػػػػي الحكومػػػػػة المفقتػػػػػة و وكػػػػػذلؾ د،ولػػػػػه كطػػػػػرؼ وسػػػػػيط طػػػػػي
ا حػػػػتالؿ ا مريكيػػػػه وطػػػػيف اوػػػػالي الفموجػػػػة  ػػػػي معركػػػػة الفموجػػػػة ا ولػػػػى طتػػػػأريب 

ونتيجػػػة لىػػػذع الحممػػػة ال ػػػعواص تعرضػػػت طعػػػض مقػػػار الحػػػزب الػػػى  ;911 ; 89
ا عتػػػػداص مػػػػف قطػػػػؿ طعػػػػض الفوػػػػائؿ المسػػػػمحة المدعومػػػػة مػػػػف طعػػػػض ا طػػػػراؼ 

د الجمػاويرت السياسية و ووذا مان قد الحزب طعػض مػف مكاسػطه السػاطقة  ػي الح ػ
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الكطير الذت كاف يتمت  طه كما ا قدع طعض قياداته الدعوية التي نمتدت لىا ايادت 
الغدر نتيجػة لسياسػة التضػميؿ التػي  ػووت وػورة الحػزب ا سػالمي ممػا ننعكػس 

طحوػوله عمػى سػتة  9181وذا عمى نتائ  الحزب  ي ا نت،اطات الطرلمانية عػاـ 
طنتائجػه السػاطقة ووػذا د ػ  الحػزب الػى القيػاـ  مقاعد  قط ووذا تراجػ  كطيػر مقارنػة

طأن طة دعوية لتوضي  موقفه مف كػؿ ا تىامػات التػي نلقيػت عميػه وقيامػه طعػزؿ 
طعض القيادات النفعية التي كانت تسعى وراص المناوب و  تعمػؿ و ػؽ المطػادتص 

  1الذت انتىجىا الحزب 
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By. 

A.P.Dr. Khamis Dham Hamid 

 

It is known that intellectual trends revolve around the basic 

Association is the axis that make up all their views and 

perceptions and ideas. These currents exceeding four forms: - 

either a national trend to make national issue is altered or a 

national trend to make the national question or modified stream 

socialist make the issue of caste case or make religious stream of 

the religious issue axis views and perceptions. 

Iraqi Islamic Party from the recent trend, it is Islamist political 

stream its members who belong to the Sunni sect, if not all 

belonging to him from this community. However, the rules of 

procedure nor shall it preclude affiliation other denominations him 

but did not actually prove it and it is a religious party Sunni 

politician, adopted approach of the Muslim Brotherhood, which 

was founded by Sheikh Hassan al-Banna in 1928 in Egypt and 

then spread to the rest of the Arab countries and Islamic countries, 

has become so After that a global organization with branches in 

most of the Arab and Islamic countries, and the Iraqi Islamic Party 

is declared branch in Iraq, which was adopted from the political 

process his slogan. Islamic Party permission is one of the branches 

of this group, if not its political wing in return for the military 

wing of the group (the Islamic Resistance national in Iraq) and in 

accordance with this every researcher on the same highlight 

placed the party through the study of the organization and the 

ideas and attitudes to find the appropriate answer to the questions 

raised about the nature of the subject under study and these 

questions are when Iraqi Islamic Party began his political activity 

in Iraq? Does he was exercising his political overt or covert 

manner? What is the nature of the organizational structure of this 

party? What is the political project before? What is the most 

important political positions towards the most important issues 

related to the interests of the Iraqi state and the Iraqi people?, Try 

this search verification of the hypothesis that "the Iraqi Islamic 
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Party, was found at the beginning of the matter in a confidential 

manner and through associations and cultural forums and Islamic 

then began his public after awarded government Abdulkareem 

Qasim holiday in practice his public in 1960, "It has been found 

that party a direct result of the disadvantages of the Iraqi political 

system at the time and as a result of the repercussions of internal 

and external all to contribute to the establishment in Iraq has 

necessitated this study to adopt the historical method and 

structural analytical Therefore enrolled Find four demands 

addressed first historical roots of the Iraqi Islamic Party, and take 

the second requirement study in the rules of procedure and the 

organizational structure and the third demand dealt with the 

political project of the Islamic Party The fourth requirement 

handled the most important political positions of the Iraqi Islamic 

Party and the evidence Conclusion research summary and 

conclusions reached by the researcher  ...  

By following us march Islamic Party turned out he 

was working in a confidential manner in Iraq in 1960 as passed 

officially by the Court of Cassation after rejecting the Interior 

Ministry initially giving consent to the exercise of his political 

activity in public, it was the party exercised its activity through 

gatherings cultural and Islamic , but was soon arrested the 

leadership of the party and thrown in jail on a warrant criticized 

the government and the Iraqi regime then led by Abdul Karim 

Qasim, was frozen party activity in public and left many of its 

members abroad and exercised their political from there, and after 

the fall at the hands of American occupiers on 9/4/2003 start his 

political activism and public consultation with the political parties 

and movements that have emerged in the Iraqi arena and put his 

political and clearly between fixed and specific approval of the 

most important issues that are relevant to the interests of the Iraqi 

people and the need to re-structure of the state of Iraq and rebuild 

what has been destroyed by war. 

But according to our perception of the private, that the Iraqi 

Islamic Party, has been subjected to a smear campaign by the 

secular parties aim of the party's political miscarriage in order to 

achieve this gain political parties and guaranteeing them the 

public support at the expense of the party that was hugely popular, 
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especially among the sons of the year. The process of defamation 

political Islamic Party, led by some leaders of secular parties 

Sunni, so criticized the party as a result of his agreement to enter 

into a governing council and participation in the interim 

government, as well as entering the party as an intermediary 

between the American occupation forces and among the 

inhabitants of Fallujah in the battle of Fallujah First On 

04.12.2004 As a result This campaign indiscriminate been some 

party headquarters to attack by some armed factions backed by 

some political parties, and this Maavkd party some of the earlier 

gains in the crowd great he enjoyed as hamstrung by some leaders 

advocacy that stretched her hands treachery result of the policy of 

disinformation that tarnished Image Islamic Party, which was 

reflected this on the results of the party in the parliamentary 

elections in 2010 by winning six seats only and this significant 

decline compared to its findings earlier this push the party to carry 

out activities advocacy to clarify its position of all the accusations 

thrown at him and he dismissed some leaders utilitarian that were 

trying behind the positions do not operate according to the 

principles which the party pursued 

 
 

 


